Malmö 2014-04-09

Informationsbrev till föräldrar på
Augustenborgsskolan

Reception:
Vår reception är öppen 07.30 – 09.00 och 14.30 – 16.00 men vår administrativa personal nås
alltid per telefon 34 91 01 eller 0723-73 46 52.
Information från ledningen:






Jour: När rektorerna inte är på plats finns det personal från EHT som har ett
övergripande ansvar enligt ett jourschema. Personal ska kontakta dem vid akuta
ärenden. Det finns uppskrivet på en skylt vid receptionen vem som ansvarar varje vecka.
Augustenborgsskolan kommer att ha Öppet hus torsdagen den 22 maj på eftermiddagen,
program kommer längre fram.
Sofie Hardenstedt och Annelie van Lunteren har fått biträdande rektorstjänster på andra
skolor och slutar sin tjänst här till sommaren. Rekrytering pågår.
Vår specialpedagog Birgitta Schlick ska också sluta på Augustenborgsskolan till
sommaren. Även Birgittas tjänst kommer att utannonseras.
Anders Malmqvist, grundskoledirektör och Anders Rubin skolkommunalråd har besökt
vår skola och träffat både personal och ledning samt gått runt på skolan. De besöker alla
skolor i Malmö för att se hur det ser ut på de olika skolorna och ta del av det arbete som
pågår.

Information från verksamheten:
Kulturen blomstrar: Eleverna har fått uppleva en del på sistone:


Klass 4C har fått besök av författaren och fd Läsambassadören Johan Unenge inom Skapande
Skola, måndagen den 31 mars.



Klass 1A + 1B har fått besök tisdagen den 1 april av Mikael Björck med programmet Magi i
berätteri.



Klass 1A + 1B åkte också till Teater 23 och såg föreställningen Guldmedaljören torsdagen den 3



Klass 1A+1B har fått besök av grafitti-konstnären Limpo från Drömfabriken inom Skapande
Skola.



2A har fått besök och serieworkshop torsdagen den 10 april med programmet Berätta allt.



Klass 2B åkte till Stapelbäddsparken och besökte verkstaden Återskapa på onsdag den 9 april



Alla 7:or har haft ett stort program inom Skapande skola Handling och konsekvens v.1315
De har dels sett en teaterföreställning och sedan har de arbetat 2 pass med
dramapedagoger med temat



Både klass 1a och 1b har fått en odlingslott i Slottsträdgården där de börjat odla morötter,
ringblommor och låga solrosor. Gå gärna in på www.busfron.se för att läsa mer om projektet.



Nationella prov pågår för fortfarande och elever och personal i berörda klasser har
verkligen mycket att jobba med.



Åk 4-6 ska ha familjekonsert vecka 21 och musikklasserna 7a och 8d har konsert vecka 18. Musiklaget önskar alla välkomna.



Grön skolgård Elever och personal ska i slutet på denna veckan börja plantera en del
vårblommor. Har ni trädgård och blommor ni kan avvara tar Gröna skolgårdar gruppen
gärna emot bidrag. Det är Anna-Lena Andersson klasslärare i åk 2 som är koordinator för
detta, eleverna kan lämna blommor till henne eller i receptionen. Vi kommer att plantera
efterhand som vi får blommor. Vårt mål är att vår skolgård ska bli både grön och färgrik.

Med vänlig hälsning

Annelie van Lunteren, Elsa Hansen, Henrik Ericsson och Sofie Hardenstedt
Skolledare på Augustenborgsskolan

