
Katarinas höstinformation. 
 
Vi har nu hunnit fram till höstlov och terminen är i full gång.  
Jag vill passa på att presentera mig, då jag är ny biträdande rektor på Sofiedal 7-9. Jag heter Katarina 
Tranevik och har de senaste sju åren arbetat som biträdande rektor på Ludvigsbergsskolan här i 
Valbo, och från augusti arbetar jag nu här på Sofiedal.  
 
Min bild av skolan så här långt är mycket positiv, lärare som har mycket kompetens, vilja och 
engagemang. Jag möter elever som är intresserade, engagerade och ansvarstagande, så min start har 
inte kunnat vara bättre.  
 
Vecka 41 var det åter samtalsvecka på vår skola. Vi har sedan ett år tillbaka arbetat med elevledda 
samtal, något vi ser mycket positivt på. Att våra elever får vara delaktiga i sitt lärande och ha 
förståelse för vad nästa steg i lärandet är, är en framgångsfaktor i att nå så långt som möjligt för 
eleverna. Vi kan också se att våra elevledda samtal ger resultat. På den enkät som elever i årskurs 8 
gjorde under vårterminen visade resultaten att våra elever upplever att de är delaktiga i sitt lärande 
och under sina utvecklingssamtal.  
 
Ett annat arbete som vi påbörjade under förra läsåret och som vi fortsätter med under detta läsår är 
att lärare lär av varandra genom kollegialt lärande, man är med på varandras lektioner för att sedan 
reflektera tillsammans kring lektionen/de områden som lyfts fram som fokusområden. Att lära av 
varandra genom kollegialt lärande är en framgångsfaktor som lyfts fram i skolforskning. 
 
För våra årskurs 9 är det snart dags för nationella prov. Nytt för i år är att de muntliga delarna av de 
nationella proven i svenska, matematik och engelska kommer att ligga under veckorna 47 och 48. 
 
För vårterminen är det följande dagar och veckor som gäller: 
Svenska vecka 11 datumen 15/3 samt 17/3 
No-ämnen vecka 13 ingen bestämd dag, samt vecka 15, datumet 15/4 
Engelska vecka 17 datumen 25/4 samt 27/4 
Matematik vecka 19 datumen 11/5 samt 13/5 
So ämnen vecka 20 datumen 17/5 samt 19/5. 
 
För oss är det mycket viktigt att våra elever får förutsättningar att vara med under de nationella 
proven på de datum som är satta, så av den anledningen beviljar inte skolan några ledigheter för 
eleverna i årskurs 9 under dessa veckor och datum. 
 
Om ni vill komma i kontakt med mig så är min mejladress: catarina.tranevik@gavle.se och mitt 
telefonnummer är 026-17 89 41. 
 
Nog för denna gång/ 
 
Katarina Tranevik 
Biträdande rektor Sofiedal 7-9 
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