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Hej blivande elev och vårdnadshavare på Fryxellska skolan!
Snart dags för högstadiet
Förra veckan besökte vi alla kommunala skolor och elever i årskurs 6. (Ekeby
skola kommer vi besöka i slutet av terminen.) Det har varit väldigt trevliga
besök med bra energi och en härlig känsla. Vilka fantastiska ungdomar vi har i
Sunne kommun och de verkar taggade och sugna på att börja hos oss på
Fryxellska skolan.
Att börja högstadiet är en stor sak, både för dig som elev men även för hela
familjen, tillsammans ska vi göra det här riktigt bra!
Vi hoppas att ni med spänning och förväntan ser fram emot den kommande
skolstarten. För några elever känns förändringen större än för andra,
samtidigt som vi hoppas att det känns naturligt att få påbörja ett nytt kapitel i
livet.
Samarbete
Ni vårdnadshavare är mycket viktiga för att ungdomarna ska få ut så mycket
som möjligt av sin skoltid. Vi vill att ni hjälper oss genom att stötta och stå upp
för våra ordningsregler, som finns med som bilaga och även går att läsa i
skolans plan mot kränkande behandling.
Att vi samarbetar mellan skola och hem, talar gott om varandra, om kunskap
och att vi stöttar, lotsar och tror på våra ungdomar när det är tider som kan
upplevas som tuffa i tonåren, är en viktig framgångsfaktor.
Det är viktigt att vi känner att det är vi tillsammans; skola, vårdnadshavare
och elev, som hjälps åt för att högstadietiden ska fungera, så att alla elever når
så långt som möjligt utifrån utbildningens mål. Detta i en tid av frigörelse och
större eget ansvar.
Vi vill ha er vårdnadshavares hjälp med att guida ungdomarna att göra rätt för
sig, reda ut konflikter, att ni litar på oss och ger oss förtroende i skolan så att
alla kan få en skoltid på högstadiet som man kan se tillbaka till med glädje.
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Som förälder är du alltid välkommen att ta kontakt med oss skolledare om du
har några frågor eller synpunkter. Men vi vill att du börjar med att prata med
den det berör eller ditt barns mentor.
Kort om skolan:
❑ På skolan tar vi hänsyn till eleverna som individer, samtidigt som vi lär
eleverna arbeta tillsammans och med oss vuxna på skolan. På skolan är
vi ca 60 personal och 400 elever.
❑ På skolan finns en cafeteria där man kan köpa frukt och smörgåsar.
Cafeterian är öppen alla dagar, dock ej under lunchtid.
❑ På vår skola finns det mycket att göra! Basket, pingis, fotbollsplaner,
fridrottarena, sällskapsspel, frisbeegolf, snacketorget.
❑ Det är inte tillåtet att dricka energidryck på skolan. Vi äter eller
dricker inte i korridorerna eller klassrummen.
❑ Skolan är tobaksfri.
❑ Mobiltelefoner lämnas in i början av lektioner eller lämnas kvar i
skåpen eller hemma.
❑ Alla elever får en egen skoldator hos oss. Det efter att elev och
vårdnadshavare skrivit på datakontraktet. Var rädd om datorn som om
den vore er egen. Under tre år här hos oss kommer den vara din.
❑ Kameror- det är förbjudet att filma eller ta kort på andra under skoltid.
❑ Skolblad - skickar era mentorer hem till er via e-post 3 gånger per
termin. Det ger er information om vad som händer och sker på skolan, i
ert arbetslag och i klassen.
❑ Skollagen, 7 kap 8 §
”En elev i en skolform som avses i 17 § får beviljas kortare ledighet för
enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre
ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra
åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio
dagar.”

Vad händer nu?
Tiden går fort och vi är nu inne i slutskedet för det här läsåret. Inget är sig
riktigt likt den här våren, utifrån rådande situation med covid-19 som påverkar
samhället och skolan. Det gör att vi behöver göra saker på alternativa sätt den
här gången.
Vi har för vana att bjuda in till föräldramöte för blivande år 7 samt anordna en
besöksdag för våra blivande elever. Men i år kan vi tyvärr inte genomföra
dessa aktiviteter utifrån rådande samhällssituation med ökad risk för
smittspridning.
I år har vi istället gjort en film som visar Fryxellska skolan, filmen visades vid
skolbesöken i år 6.
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Ambitionen är att vi ska lägga upp filmen så ni vårdnadshavare också kan ta
del av den. Vi kommer med hjälp av kommunen annonsera när möjligheten
finns att se filmen på nätet. Vi lägger då upp en länk till filmen på vår hemsida
vilket ger er vårdnadshavare en möjlighet till inblick i era ungdomars
kommande skola och vardag.
Inbjudan till föräldramöte till hösten
Till hösten när läsåret startar kommer mentorerna för blivande årskurs 7 ha
uppstartsmöte med er vårdnadshavare, inbjudan skickas ut i augustimånad.
Mötet syftar till att vi som skola ska få utveckla ett gott samarbete med er
vårdnadshavare samt informera lite ytterligare om skolan.
Nya klasser på Fryxellska skolan
Klassamansätningarna för blivande år 7 är en sammansättning av två grupper
från olika skolor. Grupperna har satts ihop av elevernas tidigare mentorer och
elevhälsa. Detta innebär möjlighet att ta med sig tryggheten från de eleverna
som gått tillsammans tidigare, samtidigt som det ger möjlighet till nya
kamrater.
Vi har relativt små undervisningsgrupper på vår skolenhet, i klasserna går det
ca 20-23 elever. De nya klasserna innebär också en chans att bryta och inte
vara fast i situationer och roller som eleverna befunnit sig i tidigare.
Klassplaceringen som eleven blivit tilldelad innebär inte att man bara umgås i
den egna klassen. Den bästa kamraten kan finnas i annan klass eller årskurs.
På raster, matsituationer, gemensamma lektioner, temadagar och
friluftsdagars, ges eleverna möjlighet att umgås med varandra utanför den
egna klassen. Möjligheten att träffas på fritiden blir också många gånger
större under tonårstiden.
Vi är restriktiva med klassbyten eftersom det är många parametrar som det
tagits hänsyn till vid klassammansättningarna. För att det ska bli så bra som
möjligt för alla våra ungdomar är det viktigt att vi arbetar för lösningar som
gör att det fungerar i de klasser och grupper elevrna är placerade i. Skulle
något vara fel eller inte bli bra är det viktigt att ni vänder er till era mentorer
så de får möjlighet att arbeta med det som för tillfället upplevs jobbigt eller
otillfredsställande. Numerärt är klasserna fyllda i år så att det praktiskt är
omöjligt med klassbyten.

Första skoldagen den 17 augusti
Första skoldagen är den 17:e augusti och startar 08.10. För eleverna i
blivande år 7 kommer det att vara en uppstartsdag med teambuildande
aktiviteter. Dagen ska ge möjlighet för eleverna att få lära känna varandra och
orientera sig på skolan.
Eleverna startar med att gå till sina korridorer där mentorerna tar med
eleverna till sina hemklassrum och skoldagen startar.
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Samtliga klasser och årskurser kommer på skolan att genomföra aktiviteter i
sina respektive mentorsgrupper. Det innebär att Fryxellska skolan kommer i
stor utsträckning bli fredad för årskurs 7 just den här dagen.

Mentorstiden på Fryxellska
På skolan arbetar vi under mentorstid med att ha lektionspass som främjar
gruppdynamik, värdegrund och trivsel på schemat. Det är ett komplement till
det arbete som mentorerna redan upparbetat sedan innan. Syftet är att bygga
välfungerande och trygga undervisningsgrupper med hög trivsel som gör att
våra elever kommer att lära sig ännu mer.

Lite kort om skolans resultat
På Fryxellska skola har vi de senaste åren haft en positiv utveckling i samlat
meritvärde. Samlat meritvärde är ett mått på hur vi lyckas med måluppfyllelsen
i skolans ämnen. Skolans meritvärde är nu över riksgenomsnittet och placerar
oss bra i Värmland.
Gymnasiebehörigheten ligger på drygt 80% för våra elever. På skolan arbetar
vi med utvecklingsarbete för att höja behörigheten till gymnasiet.
Förra läsåret presterade Sunne kommun över riksgenomsnittet för
genomsnittligt meritvärde år 9.

Meritvärde Fryxellska skolan
229,1

215,9
210,6

14/15

209

15/16

206,8

16/17

17/18

18/19

Årshjul för värdegrundsarbete
På skolan arbetar vi med ett årshjul där skolans ämnen integrerar i olika
värdegrundsfrågor. Eleverna känner sig trygga när de upplever att skolarbetet
är en naturlig del av vårt trygghetsarbete.
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Gemensam lektionsdramaturgi
På skolan har vi en gemensam lektionsdramaturgi. Den ska underlätta för
eleverna att förstå och veta vad som förväntas av dem under lektionerna.
-Uppstart - Mål - Innehåll - Frågor - Utvärdering - Avslut

Mobilfickor
En vanlig lektion förekommer uppemot 200 notiser i ungdomarnas telefoner.
Det innebär en distraktion som är svår att hantera. När man känner
vibrationen eller hör ljudet i telefonen väcker det lusten och nyfikenheten att ta
reda på vad som händer.
Det är ett störningsmoment i klassrummet för både individen och gruppen. Vi
vill att ni vårdnadshavare hjälper oss och ställer er bakom att telefonerna ska
lämnas in vid lektionsstart.
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Klassprofiler
På skolan arbetar vi med klassprofiler. Eleverna svarar på och genomför
enkäter som resulterar i en profil över hur elever och klassen upplever sig lära
bäst. Klassens mentor sammanställer sedan en klassprofil på vilka behov och
förutsättningar som undervisningsgruppen har. Man kan säga att mentorn och
arbetslaget arbetar fram ett ”recept” på hur undervisningen ska organiseras
mest effektfullt.

klassprofiler

Välkomna till hösten!
Hoppas ni känner att ni fått lite information om vår skola Fryxellska.
Ha en härlig sommar!

Med vänliga hälsningar
Rikard Martinsson, rektor
Ann-Charlotte Rydberg, bitr. rektor

