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Sommarhälsning den 13 juni 2013 

Läsårets sista vecka är här, och den badar i sol och värme! Låt oss hoppas att det 

är en föraning om sommaren 2013. 

Ett år går fort och det är nu dags att både summera den tid som gått och tänka 

framåt mot nästa. Ett av våra stora fokusmål är – Normer och Värden. Vi har lagt 

ner ett stort arbete för att få den lugna och trygga skola som alla vill ha. På en plats 

där man dagligen samlar 400 tonåringar står livet aldrig stilla. I våra enkäter ser vi 

att eleverna trivs och känner sig trygga och det gör oss förstås glada. Det är ett 

ständigt arbete som pågår på skolan och därför fortsätter vi att ha det i fokus nästa 

läsår. Vi har bjudit in John Steinberg (www.steinberg.se) som föreläsare för 

personalen på skolan nästa läsår. John är något av en guru kring frågor om hur 

man äger sitt klassrum som pedagog, hur man kan vända en klass och ledarskapet 

i klassrummet. Viktiga frågor – eller hur?  

Vårt andra fokusmål är - Betyg och Bedömning. Nu är årets betyg satta dvs. den 

summativa bedömningen av elevernas förmågor och kunskaper. Under läsåret står 

annars den formativa bedömningen i fokus i den dagliga undervisningen. 

Forskningen visar det som gynnar lärandet mest är när eleverna 

känner till sina kunskapsmål och får kontinuerlig återkoppling från 

sin lärare. Vi har lagt stort fokus på det här området – men är 

medvetna om att vi har en lång väg att gå. Med detta i bakhuvudet 

satsar vi även på detta fokusområde till nästa läsår. I november 

kommer det en forskare från Uppsala universitet, Christian Lundahl, 

och föreläser för pedagogerna i ämnet Bedömning för Lärande. Hans bok var förra 

årets sommarpresent och nu kommer han hit! 

I två år har vi varit igång med vår ”en till en” satsning dvs. att varje elev har en egen 

dator för sitt skolarbete. I höst när de nya sjuorna kommer har hela högstadiet 

egna datorer. Datorn i sig är bara ett redskap. Under nästa läsår kommer vi även 
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att ha IKT-pedagogik som ett utvecklingsområde. Här händer det mycket i skolans 

värld! 

En annan spännande sak som är på gång är matematiklyftet som Skolverket 

erbjuder. Man har under en längre tid på nationell nivå sett att resultat och 

intresse för matematik hos eleverna har blivit lägre. Vi ser samma tendenser i 

Simrishamns Kommun. Därför kommer alla elever och matematiklärare att vara 

med i lyftet. Det är ett helt nytt sätt att lära sig matematik – det ska bli SÅ 

spännande!  

Allt detta är givetvis för att våra elever ska kunna utvecklas så långt det bara går 

och för att vår måluppfyllelse ska bli så hög som möjligt. Vill ni följa vår skolvardag 

så kan ni titta in på vår rektorsblogg: www.korsavad.wordpress.com   

Slutet på ett läsår är också lite sorgligt eftersom våra nior lämnar oss för nya 

äventyr. I går hade vi avslutningsfest på Löderups strandbad. Det var en härlig 

upplevelse, med glada och trevliga elever. Stämningen var hög och det dansades 

vilt! Vi önskar dem lycka till med sina fortsatta studier och annat som livet har att 

erbjuda dem.  

Stort tack till er alla - både elever, föräldrar och personal för ett gott arbete under 

läsåret. Det är ni som gör Korsavadsskolan bra! 

Vi önskar er alla en riktigt härlig sommar! 

Ledningen/Pia Svensson & Lotta Persson 
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