Sommarbrev från Sjöstadsskolans ledning
Sista veckorna på läsåret är alltid intensiva och roliga.
Det sjuder av olika aktiviteter i huset: forntidsdag med treorna,
lunchkonsert på skolgården, betygssättning, niornas cabaret,
fotbollsturnering, förskolans konsert för föräldrar och mycket
annat. Vi skolledare ser tillbaka på det år som gått och är stolta
och glada över vår skola.
Sjöstadsskolan är en bred verksamhet med flera olika verksamheter
i en och samma enhet. Förutom grundskolan och förskola, har vi
också en särskild undervisningsgrupp Tjejforum och grundsärskola.
I grundsärskolan går 5 elever som har under året som gått bland
annat arbetat med att utveckla kommunikationsverktyg och
arbetat med tidsförståelse med hjälp av bildstöd. Tjejforum
har under läsåret arbetat med det övergripande temat ”Hälsa
- vikten av att investera i sig själv”. Eleverna har deltagit i en
utmaning med stegräknare. Stegen har räknats om till kilometer
och mil. Fem elever lyckades gå hela vägen till Italien!
Goda resultat i Nationella Prov
Under vårterminen har elever i år 3,6 och 9 utfört Nationella
prov i ämnena svenska, engelska, matematik, SO och NO.
Proven sambedöms av flera lärare för att säkerställa en rättvis
och jämn nivå i bedömningen. Vi sammanställer just nu resultaten,
och redan nu kan vi se att eleverna på Sjöstadsskolan har goda
resultat. Resultaten i engelska ligger mycket högt, 2/3 av eleverna
har betyget A eller B i både år 6 och 9.
Nya skollokaler i kvarteret Godsfinkan
Vi är glada för att vår skola ligger i ett område med många
barn. Höstterminen 2016 kommer Sjöstadsskolan utökas med
360 platser i ett av husen närmast skolan, kvarteret Godsfinkan.
Under nästa läsår kommer vi planera för denna utökning
av verksamheten och huset kommer iordningsställas. Redan
hösten 2015 kommer vi att öka intagningen till skolan och ta
emot 5 grupper, 125 barn i förskoleklassen. Det blir trängre
under detta läsår, men vi kommer anpassa lokalerna under
sommaren och därmed utnyttja lokalerna ännu mer effektivt.
Tillsammans med Lugnets skola kan vi nu erbjuda skolplats till
alla barn och ungdomar i Sjöstaden, vilket vi är glada för.
Programmering av robotar
Arbete med programmering av Lego Mindstorm-robotar är
igång. Det är årskurs 8 som, tillsammans med lärarna Eva-Liisa
Kopra och Karin Nygårds, är först med att lära sig att programmera
dem. Till en början handlar det om att styra roboten runt hinder,
och sedan även att göra roboten smartare genom att lägga till
sensorer.

Hur lär man sig koordinatsystem med hjälp av programmering?
Karin Nygårds, Minna Stål och Susanne Laudon har under året
genomfört ett forskning- och utvecklingsprojekt i samarbete med
Stockholms universitet och med ekonomiskt stöd av Stockholms
stad. Under ledning av didaktikprofessor Inger Eriksson, har
lärarna studerat hur elever kan lära sig koordinatsystem med
hjälp av en programmeringsmiljö. Resultatet kommer att
sammanfattas i en artikel som kommer redovisas under lärarnas
forskningskonferens i oktober och till all personal på skolan.
Musikprojekt
Under tre terminer har Susanna Ballago och Pelle Nyhlén drivit
ett mycket framgångsrikt musikprojet på skolan med syftet
att stärka elevernas resultat i flera ämnen. Elever i år 2-9 har
skapat egen musik tillsammans Pelle och låttexter med Susanna.
Förra veckan bjöd några av eleverna på lunchkonsert på
skolgården.
”Jag gör min grej”
I slutet av maj spelade niorna upp sin cabaret för hela skolan.
Temat var ”Jag gör min grej” och föreställningen handlade om
hur viktigt det är att få vara den du är och bli accepterad för
det. Det var en mycket fin föreställning. Tack niorna för den!
Tack också för allt ni bidragit med under era år på Sjöstadsskolan. Nu önskar vi er lycka till på era nya skolor.
Sommarlov
Nu är det sommarlov för alla elever och det dröjer till hösten
är här. Ändå finns det saker att se fram emot redan nu;
föräldrarådets initiativ kring värdegrunden, samarbete med
Stockholms universitet kring utveckling av undervisningen,
digitalkunskap där användande av sociala medier och
programmering är några av delarna, och
framför allt mötet med alla barn och elever.
Vi önskar er alla en skön sommar!
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