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Brev till vårdnadshavare i 2b
Hej på er!
Jag skriver några rader för att berätta att vi till våren kommer göra ett specifikt arbete
i era barns klass.

SIG1000, v5.0, 2017-12-07

Klass 2b är ett gäng underbara barn med stor kreativitet och med stort hjärta. Jag
träffar dem dagligen och de är alltid snabbt framme med en kram, något de vill
berätta eller en fråga som de funderat över. Jessica som ny mentor har med stort
engagemang och en vilja av stål tagit sig an klassen och blivit en fin ledare för dem.
Tillsammans blir klassen ibland starka mot varandra och även mot andra på skolan.
Det kan resultera i att de blir oroliga och hamnar i konflikter eller använder ett språk
som inte låter trevligt.
Vi som skola behöver hjälpa alla elever. Inte bara med kunskapskrav och
ämneskunskap utan även med att lära sig vara en grupp där man respekterar
varandras olikheter. Detta kommer vi under våren göra i klassen genom att två
skolpsykologer, varav den ena är knuten till vår skola, kommer att vara i klassen vid
några tillfällen för att kunna se hur de kan hjälpa Jessica med knep för att få till en
bra miljö, både fysisk och psykosocial, för elever och lärare. Detta är ingenting som
vi gör för att observera enskilda elever eller klassen i sig utan se över hur de kan hitta
vägar för att stärka alla elever, enskilt såväl som grupp.
Jag vill med detta brev informera er om att det ibland kommer att vara en eller två
extra personer i klassen så ni är medvetna om detta. Har ni frågor kring detta är ni
mer än välkomna att maila mig så ska jag svara er så fort jag kan. Jag är oerhört glad
att kunna erbjuda era barn och vår personal den möjlighet som detta innebär och ser
fram emot att följa arbetet.
Varma hälsningar från Jessica Ljungvall
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