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Rektorns månadsbrev februari 2020 
 

Hej alla elever och vårdnadshavare!  
Här kommer rektorns månadsbrev för februari 2020. 
 

Vi börjar väl med lite glada nyheter! 
Klass 9C fick under februari månad ”Vinterpriset” för 
bästa betygsutveckling vid julbetygen ht 19. Följande  
nominering kom från Utbildningsförvaltningen… 
 

"En av utbildningsnämndens viktigaste utmaningar är att utveckla eleverna 
så långt som möjligt i sitt lärande. Därför delar utbildnings nämnden ut ett 
Vinterpris som fokuserar på meritvärde, för att inspirera elever till bättre 
och bättre prestationer.  För att uppmärksamma just kunskapsutvecklingen 
vill nämnden införa två typer av priser. Ena typen premierar klasser 
som har nått längst i sin kunskapsutveckling genom högsta genom-
snittliga meritvärdet. Andra typen premierar klasser som har  
gjort störst framsteg mellan åren för att på så sätt uppmärksamma och lyfta fram  
positiva utvecklingsprocesser. Klass 9C på Kalmarsundsskolan vinner Vinterpriset för  
störst framsteg bland alla kommunens skolor och klasser!!  
Stort grattis till 9C och fantastiskt bra jobbat, fortsätt att utvecklas!" 
 

Sedan har årskurs 8 haft vernissage på Konstmuseet i Kalmar där 
Van Gogh tolkades i textila verk, masker och musik. Det var en  
härlig reklam för vår skola i Barometern, följ gärna länken nedan… 
 

https://www.barometern.se/kalmar/vernissage-van-gogh-tolkades-av-
attondeklassare/ 
 

Elev- och vårdnadshavarenkäten är öppen vecka 3-9, alltså sista 
veckan nu! Ni vårdnadshavare har fått länken per mail från  
klasslärare/mentorer. Era svar är viktiga för att se vad vi gör bra, men också vad vi på 
Kalmarsundsskolan behöver ”skruva på” för att bli ännu bättre. Eleverna har svarat på 
sina enkäter under skoltid. Om ni inte har svarat på enkäten, så finns länken här nedan 
att högerklicka på och öppna som hyperlänk…  
 

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=6b5b1a257b22 
 

Under februari månad hade vi terminens första Föräldrarådsmöte på  
Kalmarsundsskolan. . Det var ett bra möte med intressanta diskussioner, 
men tyvärr bara 15 stycken deltagande representanter. Vi hoppas på bättre  
uppslutning vid mötet i maj då ett första utkast av Kalmarsundsskolan 2021  
kommer att presenteras.  
 
Avslutningsvis skickar jag med följande ordspråk med tanke på att vi firat  
”Alla hjärtans dag” under februari månad på Kalmarsundsskolan… 
”A joyful heart is a good medicine!”  
 
 
Med vänliga hälsningar! // Rektor Uffe 
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