Verksamhetsberättelse för Centralskolan 07-08
1. Inledning:
- Vår vision är att eleverna ska gå till skolan med glädje, förväntan
och lust att lära. Från vår skola går eleverna med goda
ämneskunskaper, stärkt självförtroende och lust till vidare studier.

2. Skolans resultat:
- Åk 9 Intagning till gymnasieskolan var bland de högsta i länet,
”endast” 5 elever av 109 var ej behöriga till gymnasiet.

3. Språkval:
-

Intresset för Franska var mycket lågt, endast 6 st elever som läste,
medan intresset för spanska ökar kraftigt, Tyska har en tendens att
minska.

4. Öppet hus:
-

Stort intresse av föräldrarna i åk 7-8 medans det var lågt i åk 9.

5. Trivsel:
- Genom en enkätundersökning om trivsel i skolan kom det fram att
en mycket stor majoritet av eleverna trivs i Centralskolan.
- Personalen har besvarat en enkät om hur jag/vi mår. Resultatet
visar att vår personal stortrivs med sitt arbete, det som de
anmärker på är att det krävs för mycket arbete för
planering/genomförande av profiltiden.
- Sjukfrånvaron har minskat.

6. Profiler:
a) Vi slog ihop skapande med Jorden runt p g a att JR har haft få
elever 5 st.
b) De andra profilerna är forska o upptäck samt frisko
c) Jorden runt har gjort en resa till vår vänort i Tyskland under Juni
månad.
7. Entreprenad i skolan

- Personal och elever från de olika profiler prövade fram idéer med
stor framgång
8. KomTek
- Komtek´s lokal har flyttats till Centralskolan.
9. Arbetsmiljö
- Vi har en ren och fin skola, yttre miljö kan förbättras.
10. Personal fortbildning
- De flesta har gått olika kurser efter intresse.
11. Örebro Preventionsprogram (ÖPP)
- Information till föräldrarna i åk 7. Första informationsmötet var
mycket lyckat. Andra informationsmötet var under all kritik p g a
få föräldrar som kom, tyvärr…..
12. Föräldrakontakt
a) Skolenhetskonferensen fungerar utmärkt, vi träffas 3 ggr / termin.
Tyvärr saknas representant från särskolan.
b) Föräldrarna informeras genom elektroniska eller vanliga brev.
13. Matematiknätverk
- Våra matematiklärare har träffat låg och mellanstadie-lärare 1-2
ggr under höstterminen, kontakten fortsätter.
14. Interna arrangemang
a) Åk 9 riksdagsresa
b) Åk 8 författarebesök
c) Åk 7-9 teater
15.”Facklig” utbildning för eleverna
- Elevråd/Skyddsombud har varit på olika kurser om deras
rättigheter/skyldigheter.

16. Värdegrund

-

Eleverna har fått fortbildning genom centralskolans personal och
från Annika Dickens, samhällsmedicinska enheten i Örebro. Vi
har kamratstödjare från varje klass.

17. Droginformation
- Alla klasser fick information av Carina Nyman under profiltiden.
18. Bibliotek
- Även i år har Centralskolans bibliotek fått del av Kulturrådets
bidrag för 2008-2009, närmare bestämt 15 000. Vi har fortsatt
med satsningen på en gåvobok till alla elever i skolår 9, årets val
blev Skyddad identitet av Robert Swindells. I år har vi dessutom
fått möjlighet att ge alla elever med lässvårigheter en egen
DAISY-skiva tillsammans med boken eftersom Laxå bibliotek fått
tillstånd att ladda ned och bränna DAISY-skivor. Skolbiblioteket
har nu en DAISY-spelare och ett bestånd av talböcker till utlån.
Skolans bärbara elevdatorer har försetts med läsprogram vilket
ökat möjligheterna för användning av DAISY-skivor. (10 000 av
kulturrådsbidraget kommer att användas under våren för inköp av
skönlitteratur i samråd med lärarna i svenska.)
-

Två läsveckor har genomförts, en i april och en i december.
Framför allt har decemberveckan blivit mycket lyckad. Det har
lånats och lästs under många lektioner. All undervisande personal
har fått boken Skyddad identitet genom att skolan bidragit med
pengar. På detta sätt har vi haft möjlighet att diskutera boken med
eleverna i nian och bidragit till att vara vuxna läsande förebilder.

- Världsbokdagen och en del andra ”dagar” har som vanligt
uppmärksammats.

19. Sammanfattning
- Centralskolan är en skola där elever och personal trivs att vistas
och arbeta.
- Vi bekämpar mobbning genom AMOR-grupp och kamratstödjare.
- De flesta av vår personal har varit på olika kurser med resultatet
att öka deras kompetens.
- Vår arbetsmiljö är bra, yttre miljö kan bli bättre.
- Vi har en bra föräldrakontakt genom skolenhetskonferens samt
olika typer av informationsbrev till målsman.
- Vi har en mycket välorganiserad och engagerat elevråd som
träffas 1 gång/månad.
Med vänlig hälsning

Theo Kritikos
Rektor.

