Till Målsman för elev i Nynäshamns skola
Hej och välkommen till ännu en spännande termin här på skolan.
Det skall bli kul att träffa alla elever efter det långa sommarlovet. Värmen har ju varit
underbar och vi hoppas nu att alla elever är riktigt utvilade och redo för de uppgifter som
väntar dem.
Terminsstart
Terminsstarten är satt till den 13 oktober och vaktmästaren samt lärarna kommer att
förbereda skolsalen några dagar i förväg för att på första skoldagen öppna skolan kl 12.00
Lokalerna har i år fått en viss uppfräschning och även bättre ventilation.
I köket har en ny kökschef tillträtt och vi vet att det kommer att ge eleverna glada miner
men framförallt näringsnyttig mat så de orkar hela terminen.
Vi kan även glädja er med att skolan har köpt in ny teknik såsom kopiatorer (så vi slipper
stenciler) samt flera projektorer, sk kanoner, så vi kan fasa ut de gamla overheadprojektorerna. Vi har även fått låna en 75”-skärm som vi tänkte testa och se om det kan var
något för framtiden.
Skolledningen och regler
Det är till stor glädje att meddela att vi inte har tappat någon lärare utan samtliga är kvar
även denna termin. Någon vikarie kan dock komma in i början men det är bara under en
begränsad tid.
Vi är en skola som borgar för utbildning. Därför har vi tagit det exceptionella beslutet att
samtliga mobiler skall vara avstängda under lektionstid. Dessa skall dessutom vara
undanstoppade och ej ligga framme på skolbänkarna. Om det är så att någon elev ändå
måste ha sin telefon igång pga sjukdomsfall eller liknande så skall telefonen lämnas in till
läraren vid lektionsstart så ombesörjer läraren att se till så att viktiga samtal får besvaras.
Ej heller kommer vi att tillåta sk smartwatches. Även de skall tas av eller vara avstängda.
Att vi har förbud mot mössor, kepsar och att man inte har på sig ytterkläder inomhus är en
självklarhet.
Efter förra årets fadäser när några elever uteblev vid terminsstarten så måste vi återigen
trycka på att vi har skolplikt. Om det så att några elever har flyttat och/eller bytt skola så
måste detta meddelas skolledningen i god tid innan terminsstarten.
Vi hade även några elever som valde att skolka i slutet av termin. Givetvis är det inget som
vi uppskattar och dessa elever kommer givetvis få det svårare i livet. Vi finns här för att
förbereda eleverna för vuxenlivet så skolk är utav ondo. Där vill vi att ni målsmän tar ett
större ansvar och kontrollerar vad era barn gör på fritiden och skoltiden samt ser till så att
de förstår vikten av att delta i skolarbetet

Första skoldagen
Inringning sker 12.30
Höstterminens schema kommer eleverna få direkt vid skolstart. Vi kan dock redan nu
meddela att vi ser stor vikt på att eleven får regelbunden rast. I år har vi därför valt att
utöka längden på rasterna. Även om vi anser att eleverna inte bör röka så har vi givetvis en
rökruta i direkt anslutning klassrummet. Även den har fått en uppfräschning
I samband med inringningen så kommer vi börja med kvartssamtal med ett par elever som
vi har skjutit på sedan förra terminen. Elever i följande grupperingar skall därför infinna sig
senast 12.30.
- Hon dansar bara med Loserville USA
- Unhuman League
- Quizza lugnt
Lunchtiden är en fast tid i år och ligger kl 16.45 – 17.45
Terminslut
När terminen lider mot sitt slut med sedvanliga slutprov och betygsutdelning så har
skolledningen beslutat att alla elever, i enlighet med traditionen, skall få delta på den årliga
skolbalen. Eftersom de ekonomiska förutsättningarna är olika i alla familjer så har beslutet
tagits att vi EJ kommer att kräva kostymer eller balklänningar. I år är det casual clothing
som gäller. Skolbandet står för musiken.
Elever som har åsikter om sina betyg ombeds ta dessa vid raster eller efter terminens
avslut. Dessa skall tas enskilt med läraren och inte ropas ut under ordinarie skoltid i
klassrummet då vi inte vill störa övriga elever i deras arbete

