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HÖSTHÄLSNING

Höstterminen är nu åter igång för samtliga.
Vädret sommaren 2004 har inte inbjudit till
några excesser rörande bad- och båtliv men
mot slutet av lovet gavs dock några riktigt
varma dagar.
Många lärare på grundskolan sände säkert
en tacksamhetens tanke till Produktionsstyrelsen som gav lärarkåren på varje skola
möjlighet att välja mellan två alternativa
startdatum för höstterminen.
I detta sammanhang kan nämnas att man i
en del kommuner valt att senarelägga hela
starten av höstterminen (alltså även för
eleverna) mot bakgrund av de senaste
årens dåliga juniväder.
Oavsett startdatum, välkommen in i ett nytt
spännande läsår! Vi får väl kompensera
den dåliga badsommaren med flitigt utnyttjande av Borlänges senaste attraktion,
Aqua Nova!

AKTUELLT UNDER HÖSTEN

Årsmöten i lokalavdelningarna.
Under den tidiga hösten hålls årsmöten i
lokalavdelningarna.
Lokalombuden kallar.
Årsmöte i kommunföreningen.
Preliminärboka måndag 15 november för
årsmöte i kommunföreningen.
GLOSO.
”Grundläggande lokal- och
skyddsombudsutbildning” är i år förlagd
till två olika dagar,
dag 1: måndag 25 oktober
dag 2: tisdag 30 november
Arbetsrättsutbildning.
Torsdag 25 november samlas ombuden för
arbetsrättsutbildning.

PARTNERSKOLA

Avtal rörande partnerskolor är uppsagda.
Förhandlingar pågår om nytt avtal.

SKOLVERKET

Skolverket har nu lämnat sin inspektionsrapport från besöken i våras.
Syftet med inspektionen är att den skall
bidra till kvalitetsförbättringar inom
skolan. Man har därför granskat resultaten,
verksamheten samt förutsättningarna.
Sju ”underområden” har sedan
specialstuderats, områden som anses
särskilt viktiga för att säkra att alla barn,
elever och vuxenstuderande får den
omsorg och utbildning de har rätt till.
Kunskap och resurser är exempel på
sådana viktiga områden.
Rapporten ger överlag ett gott betyg till det
arbete som lärarna bedriver i Borlänges
skolor.
Gå in på Skolverkets eller kommunens
hemsida och läs rapporten samt titta på
omdömet för Din skola.
Ta gärna även en titt på www.lr.se
när Du är inne på nätet. Där finns en rad
funktioner som ska underlätta för oss att
skaffa den information vi behöver.

HANDLINGSKRAFT
Handling utan ord är
bättre än ord utan handling
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