
 

Nordalsnytt Mars 2018 

Efter några veckor av vinterväder hoppas vi nog alla att det snart kommer vårtecken och lite högre 

temperaturer. Vi kommer som bekant att utnyttja vintern med en friluftsdag för åk 4-6 torsdag 8/3 

vilket eleverna och lärarna ser framemot. Vi försöker även att nyttja isen på idrottshuset så länge 

den ligger kvar.  

Kommande läsår kommer moderna språk att åter igen införas från åk 6. Detta är ett riksbeslut och 

kommer gälla alla skolor från nästa läsår. De elever som nu går i åk 5 kommer vara de första som 

får välja. Språken som erbjuds är spanska, tyska och franska. Vi kommer att ha ett samarbete med 

Rådaskolan kring undervisningen. Blankett om valet kommer. 

Regeringen har antagit en ny timplan som vi håller på att se över. Den totala undervisningstiden 

från åk 1-9 är dock samma men man har valt att återinföra stadieindelad timplan. Vad det kommer 

innebära för oss rent praktiskt kommer jag återkomma till längre fram. 

De nationella proven är igång och v 11 kommer åk 3 att starta sina delprov. Alla prov kommer 

dock inte att vara klara och rättade förrän strax innan terminsslut. Respektive klasslärare 

återkommer med mer detaljer kring detta. 

Jag har inte kallat till något nytt föräldraråd p.g.a. väldigt lågt intresse från er vårdnadshavare. Jag 

tycker dock att er delaktighet är viktig och önskar förslag från er vad ni vill ha för innehåll i ett 

föräldraråd. Vi diskuterar även på skolan om vad detta skulle kunna innehålla. Ni kan väl maila mig 

om ni har några förslag så hoppas jag att vi kan starta upp det igen i någon form. 

Jag vill påminna om att vi har några barn på skolan som är väldigt allergiska mot nötter och vi har 

stött på att elever har haft med sig ”fika” eller ibland ”smugglat” med sig någon godisbit för att 

vara snäll och bjuda kompisar på. Det är dock viktigt att vi hjälps åt att förklara för våra barn att 

inte ta med detta till skolan samt att många kakor och godis innehåller någon form av nötter, t.ex. 

Nougat och Daim mm. Detta kanske inte eleverna tänker på. Tack för er hjälp med detta! 

För övrigt så händer det mycket på skolan som är positivt. Elevrådet har kommit igång med de 

positiva bollarna som elever och vuxna får när något bra gjorts eller hänt. Elevrådet samlar sedan in 

alla bollar och utifrån satta mål med antal bollar kommer en belöning till klasserna. 

Under v 2-9  har eleverna samlat in 167 positiva gärningar och då fick alla klasser en ny fotboll. 

Nästa mål är 79 nya positiva gärningar innan påsk för att då kunna få påskgodis till klassen innan 

de går på lov. Elevrådets representanter är väldigt taggade för detta och det pågår mycket bra 

diskussioner i klasserna huruvida man får en kula eller inte och vad en god gärning är för något. 

Sist men inte minst vill jag hälsa Renske Spek välkommen till Nordalsskolan som kurator. Renske 

har tidigare arbetat på skolan som lärarresurs men har en utbildning från Holland som barnpsykolog 

och arbetar just nu hos oss 55 % då hon samtidigt läser till KBT terapeut.   

/ Camilla Berglöv-Hermansson 

 

 
 

 

V11 Bio för eleverna i 

samband med 

Melleruds 

filmfestival. 

 

20/3 ALLA elever 

slutar 13.20 då all 

skolpersonal ska på 

en föreläsning 

 

19-20/3 PÅSK 

vandring på mejeriet 

för elever i åk 2-6 

 

V13 påsklov (Glöm 

inte att lämna in 

fritidstider på 

TYRA) 

 

13/4 klass 5A 

anordnar talangjakt 

för/med skolan.  

 

Om ni har några funderingar 

tveka inte att höra av er. 

Hälsningar Rektor Camilla 

Berglöv-Hermansson 

0530-18236 

 

 


