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Hej elever och vårdnadshavare!
Vi hälsar er alla hjärtligt välkomna till en ny termin och ser fram emot ett
lärorikt läsår tillsammans!
Under denna höst är allt lite mer som vanligt igen och personal, elever och
vårdnadshavare kan mötas i skolan på vårdnadshavarträffar och utvecklingssamtal
då man önskar det. Vi kan inte nog betona vikten av ett gott samarbete mellan
skola och hem för våra barn och ungdomars bästa, dialog och samverkan är en
viktig grund i allt arbete vi gör.
Sveriges regering och riksdag har beslutat om vissa förändringar inom skolan som
vi vill informera er om.
Läroplaner och kursplaner bestämmer vad man lär sig i skolan och från och med
höstterminen görs vissa förändringar. Det finns också nya bestämmelser om hur
betyg ska sättas. Ta gärna del av denna film från Lilla aktuellt för att lära mer om
detta: Lilla Aktuellt – Ny läroplan i höst | SVT Play
Du kan också få mer omfattande och förtydligande information på Skolverkets
hemsida: Ändrade läroplaner och kursplaner hösten 2022 - Skolverket
Från den 1 juli ska alla elever i grundskolans årskurs 4–9 erbjudas två timmars
extra studietid per vecka för att få hjälp med läxor och annat skolarbete.
Dessutom utökas den lovskola som är obligatorisk för huvudmän att anordna med
25 timmar för de elever i årskurs 9 som riskerar att inte bli behöriga till ett
nationellt gymnasieprogram.
Den 1 augusti trädde flera lagändringar i kraft med syfte att stärka skolans arbete
med studiero och undervisning i en trygg miljö. Det innebär bland annat att det
blir möjligt för all personal att vidta omedelbara och tillfälliga åtgärder som är
befogade för att garantera eleverna trygghet och studiero. Personal ska få ingripa
fysiskt för att avvärja våld, kränkningar eller andra ordningsstörningar. Det blir
också enklare för rektorer att besluta om avstängning och tillfällig placering av en
elev inom och utanför skolan. Privat användning av mobiltelefoner på lektionstid
förbjuds och det ska finnas möjlighet att ha helt mobilfria dagar i grundskolan.
Om detta kan du läsa mer på Skolverkets hemsida: Aktuella regeländringar Skolverket
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Ytterligare information om de olika förändringarna och vad det innebär på
respektive skola kommer verksamheterna informera och involvera er i allt
eftersom.
Vi önskar er alla en fin höst och ser fram emot läsåret 2022/2023.
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