Malmö stad

Linnéskolan

Skolledningen informerar dig som vårdnadshavare
God fortsättning!
Vi hoppas att du har haft en fin ledighet med ditt barn och du kan se fram emot en ny termin
hos oss på Linnéskolan

Infomentor, vår nya lärplattform
Vi startar terminen med att aktivera Malmö Stads nya lärplattform Infomentor. Detta är
sista gången vi från skolan skickar information till din e-post. Hädanefter
kommer all information att enbart läggas ut på Infomentor.
Ni får med detta utskick ett separat brev som ger dig information om Infomentor. Det är
viktigt att du läser brevet och vi hoppas att det ger en klarhet i vad Infomentor kommer att
innebära för dig och ditt barn.

Linnéskolans fina resultat
Vi har nu kunnat göra en analys av förra terminens resultat. Vi har högt meritvärde och vi är
väldigt nära hela 100 % behörighet till gymnasiet detta läsår. Det är ett ovanligt bra resultat
och vi fortsätter att heja på våra elever i årskurs nio.
Förra terminen fick vi fint besök av gamla elever som har gått på vår skola. Dessa träffade
många av våra högstadieelever och gav oss återkopplingen att Linnéskolans elever står sig
starka ute på de olika gymnasieskolorna och hänger med mycket bra. Det är skoj att höra!
Vi fortsätter givetvis att ständigt utveckla vår skola men det kan förhoppningsvis kännas lika
bra för dig som vårdnadshavare som för oss som arbetar på skolan att höra.

Trygghet och trivsel
Strax före jul hade vi på Linnéskolan besök av Malmö stads skoldirektör Anders Malmkvist.
Fyra elever som representerade våra båda elevråd samtalade med honom ur ett
elevperspektiv. De var tydliga med det goda bemötandet och klimatet på skolan mellan lärare
och elever. De lyfte vidare fram tryggheten och gemenskapen på Linnéskolan. Anders
Malmkvist mötte elever som är oerhört stolta över sin skola.

Biträdande rektor Martin Stenbeck är föräldraledig
Martin, som är närmsta skolledare för högstadiet, är föräldraledig. Monika går in och tar över
hans arbetsuppgifter fram till den 15 april då Martin är tillbaka på skolan.

Vårt skolcafé har renoverats

Skolledningen informerar

Till alla elevers stora glädje så har nu vårt skolcafé öppnat igen. Vi håller fortsatt hälsoprofil
på skolan och utbudet i vårt café tar hänsyn till detta.
Vänliga hälsningar,
Skolledningen
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