Stockholm 20.05.20
Här kommer maj månads nyhetsbrev från Waldorfskolefederationen.
Hoppas att ni har det bra på era skolor och verksamheter. Det är inte många veckor kvar nu
till sommaravslutningen men det är också som mest att göra. Glöm inte att andas då och då.
Aktuellt på Waldorfskolefederationen:
Inledningsvis vill vi informera er om att Cia Edsberger är sjukskriven, till oktober men det
kan bli förlängt, och under hennes frånvaro är Maria Norberg, som har varit med i
AU/Styrelsen under flera år, tf ordförande.
Jessica har gått upp i tjänst igen sedan 1 maj och arbetar nu 40% fördelat på måndag - fredag.
Ni är som vanligt varmt välkomna att höra av er med frågor och funderingar.
Waldorfskolefederationens AU/styrelse arbetar som nämndes i föregående nyhetsbrev just nu
med ett omfattande förändringsarbete. Den process som styrelsen påbörjat handlar om
Waldorfskolefederationens framtida uppdrag. De har även tagit hjälp av Kristoffer Lüthi som
processledare på temat ”Vägen framåt – framtidsdialog om Waldorfskolefederationen.
Styrelsen vänder sig i nästa steg till en större referensgrupp. Processen planeras vara avslutad
i september.
Bifogat finner ni årsmötesprotokollet från den 13 mars.
Det har p.g.a. sjukdom dröjt en aning och vi beklagar det.
26 skolor hade skickat in en fullmakt till Federationen och eftersom det är 39
medlemsskolor var det tillräckligt många för att årsmötet skulle gå att genomföra.
Punkten om att de två medlemsskolorna som har varit med på prov, Solvikskolan och Årsta
Gård, ska få bli fullvärdiga medlemmar har bordlagts till nästa Federationsmöte eftersom den
punkten inte hade kommit med i kallelsen till årsmötet.
Lägesrapport från skolor:
Förra veckan bad Jessica om lite rapporter från skolorna ute i landet och här kommer en
hälsning från Rudolf Steinerskolan i Norrköping:
” I Norrköping har elever och medarbetare fått vara relativt förskonade från sjukdom.
I och med att inte grundskolan stängde ned har det dagliga livet inte förändrats nämnvärt om
man bortser från ändrade rutiner i matsalen och på raster samt mängden nariga händer.
Och distanseringen....svårt att genomföra fullt ut i skolmiljö.
Nu är det maj med allt vad det innebär av betyg o dyl.
Vi planerar för en annorlunda skolavslutning utan föräldrar och vi har en hel del arbete med
anställning av personal inför hösten som upptar mycket tid. Vi behöver i skrivande stund
fortfarande en förstaklasslärare men har hittat lärare för klass 3 och 6.
Vänligen
För Rudolf Steinerskolan i Norrköping
tf. rektor Åsa Gjesdahl”

Skolverket:
Den 25 maj deltar Jessica i ett digitalt samverkansmöte på Skolverket om det fortsatta arbetet
med digitaliseringen av de nationella proven. Mer information om det kommer framöver.
Erbjudande från Skolverket:
Skolverket erbjuder just nu 1 - 2 Waldorfskolor att delta i ett arbete med
riktat stöd för digitaliseringen. Det är först till kvarn som gäller denna gång men fler tillfällen
kommer att erbjudas längre fram.
Så här skriver Mats Wennerholm som är ansvarig för arbetet:
”Det är ett erbjudande till din skola för att utveckla ert arbete med skolans digitalisering.
Skolverket erbjuder ett samarbete. Läs mer om riktade insatser för skolans digitalisering.
https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriteradeomraden/digitalisering
Observera att erbjudandet är förlängt. Skolverket behöver veta om ni är intresserade av att
samverka senast den 1 juni. Meddela intresse via Jessica så förmedlar hon kontakt med
Skolverkets representant.”
Utbildningstips:
Tips om utbildning på JP infonet om GDPR i juni.
https://www.jpinfonet.se/utbildningar/kurskalender/Skoljuridik/dataskyddforordningen-gdprur-ettskolperspektiv/?utm_campaign=webbsandakurser&utm_content=email&utm_medium=email
&utm_source=email&pe_data=D434559437242445E4B7448425A4671%7C26585991
Tips på utbildningar via Skolverket:
https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/att-starka-och-utvecklastudie--och-yrkesvagledning
https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/digital-kompetens-iundervisning
Sommaren 2020:
Waldorfskolefederationen kommer att vara sommarstängt från 26 juni - 1 augusti.
OBS! Om det är något akut som uppstår på era skolor under sommaren som ni önskar
Waldorfskolefederationens hjälp med, får ni ta kontakt med Jessica
på jessica.thorell@waldorf.se Den mejlen kollas regelbundet även under sommaren.

