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Från och med nu i höst, heter vår skola enbart Snyggatorpsskolan istället för Nya
Snyggatorpsskolan som den hette tidigare.
Vi är inne på sista etappen i ombyggnationen. Nästa vecka (v. 39) börjar vi flytta
in maskinerna i slöjdsalarna. Vi planerar att ta upp verksamheten i slöjdsalar,
musiksalar samt bildsalar i mitten av oktober. Då är hela skolan renoverad.
Dock kommer vi att fräscha upp matsalen och så småningom även aulan.
Entrén mot brandstationen kommer att byggas om med bland annat en ”kiss and
ride”-fålla, sittplatser samt en tydlig gång fram till entrén.
Samtliga elever F-9 kommer, under oktober, att få gå och titta på Bruksspelet på
Kulturcenter här i Klippan.
Vi berättar om vilka nya tjänster vi har fått detta läsår.
Vi redovisar vad rektorerna samt övrig personal har jobbat med här under det
senaste året för att förbättra och utveckla skolan.
o Vi arbetar bland annat varje vecka med värdegrundsarbete med eleverna.
o Vi har olika grupper där eleverna som behöver extrahjälp av något slag får
vara istället för på vanliga lektioner, ibland under en kortare tid och
ibland under en längre tid t.ex. gruppen, studion, flexgruppen.
Vi har även en frukostklubb för vissa elever som behöver lite stöttning av
hur dagen och veckan ser ut.
o Förra årets fyra sjuor har blivit fem åttor. Detta för att klasserna var för
stora.
o Vi har startat en förberedelseklass för elever som inte varit i Sverige så
länge.
o Klippans kommun och även vi jobbar med ett projekt som handlar om
barn och ungdomars psykiska ohälsa.
Åk F till 6 kommer att åka till stadsteatern i Helsingborg för att titta på en Julsaga.
Vi kommer att prova på digitala läromedel på skolan för att se om det är något vi
vill arbeta med som komplement till läromedel.
Vi kommer att ha matkollo på höstlovet, måndag till onsdag.

Nästa föräldrarådsmöte är måndagen den 19 november 17.30-18.30

