Kära Björkvallsföräldrar!
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Så har nu även vårterminen nått sitt slut och vi har haft avslutningar med både elever och
personal. Till att börja med vill vi tacka de elever som på olika sätt bidragit till fina
traditionella dagar. Dels sång och musik på avslutningen, planering av sommardagen och
servering på niornas avslutningsbal och avslutningslunch. Tack också till er föräldrar som på
olika sätt deltagit i skolans verksamhet genom engagemang på olika sätt. Ett gott samarbete
mellan hem och skola gynnar våra gemensamma ungdomars utveckling.
Årets nyheter på Björkvallsskolan har varit den nystartade förberedelseklassen och profilen
ridsport. I februari började vi med 12 elever i förberedelseklassen, som blev mycket väl
mottagna av våra övriga elever på skolan. Successivt utökades antalet elever i FBK till 22.
Ridsporten har vi haft i samarbete med Bälinge Ryttarförening och våra elever i åk 7 och 8
fick möjlighet att testa denna nya inriktning. Från och med höstterminen 2016 är ridsporten
öppen för elever i alla årskurser.
I uppehållsrummet finns nu både biljardspel och fotbollsspel, vilka båda flitigt används och
bidrar till socialt umgänge i stället för ”eget fipplande” med mobilen.
På skolan har vi fått kännedom om att fler elever röker och elever i alla åldrar vittnar om att
det är enkelt att få tag på både cigaretter, alkohol och droger. Här behöver hem och skola
jobba tätt tillsammans i ett förebyggande arbete. Vi kommer att bjuda in till informationer och
träffar i höst.
Det har även förekommit en del skadegörelse i anslutning till skolan under våren. Polis och
Securitas har sett högstadieelever i samband med detta.
Vi ser gärna att ni vuxna är lite extra vaksamma på ungdomarnas göranden i sommar.
Till hösten kommer vi att vara totalt 13 klasser på skolan, i jämförelse med de 11 vi haft
innevarande år. Det innebär bland annat att vi välkomnar flera nya lärare på skolan.
Vi kommer att ingå i en stor fortbildningssatsning för all undervisande personal, det s.k.
Läslyftet. Målet är att utveckla elevernas läs-, skriv- och talförmåga.
Onsdagen den 17 augusti kl 08.00 börjar eleverna skolan. Veckan innan skolstarten kommer
ett brev med mer detaljerad information. Åk 6 får brevet hem i sin brevlåda, medan åk 7, 8
och 9 får brevet hem via de maillistor varje mentor har.
Från 27 juni till 3 augusti har även vi på expeditionen sommarledighet.

En riktigt skön sommar önskar vi er alla.
Lisbeth Beckmann (rektor)
Franz Rau (bitr. rektor)

