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Sommarens läsutmaning 

Många elever och många 

klasser har läst mycket böcker 

denna sommar. 3A som ex. 

vann en tävling som den klass i 

Sverige som läst mest. Alla 

elever på skolan har inte läst 

minst en bok, men vi anser 

målet uppfyllt. Rektor tältar i 

Husby 5/12. 

  

SMS vid frånvaro och sena 

ankomster 

Stockholms stads skolor har ett 

nytt digitalt elevsystem, som 

ännu inte fungerar som vi 

önskar. Vi hoppas att alla 

föräldrar från nästa vecka ska 

få meddelande på er 

mobiltelefonen om ert barn är 

sen eller helt frånvarande från 

lektionen. Tänk på att anmäla 

frånvaro i tid! 

    

Skolinspektion - enkät 

Vi vill påminna om en enkät 

som är utskickad från 

Skolinspektionen. Vi hoppas att 

många svarar. Adressen är:  

www.skolinspektionen.se/skolenk

aten Koden är: RLCYgY 

 

 
    Full fart och glädje 

Morgonpuls, år 6-9 

Nu har vi startat varje morgon 

tisdag-torsdag med morgonpuls 

mellan 8-8.20. Vi ser att många tar 

i ordentligt och startar dagen 

mycket bra. Vi ser redan nu bra 

resultat av den nya vanan. 

Uppmuntra era barn att delta 

aktivt. Hälsa och kunskap kommer 

att förbättras. Från nästa vecka 

kommer basket och innebandy 

”flytta inomhus”. 

 
  Bra syresättning av hjärnan 

 

Samverkan bästa skola  

Skolan deltar sedan i våras i ett 

samarbete med Skolverket för att 

utveckla skolan ännu mer. Inom 

kort planerar vi att presentera en 

lista med åtgärder som vi ska få 

ekonomiskt stöd för att 

genomföra.                      

    
Uppskattad teater av gatubarn 

från Nairobi, Kenya 

Föräldraforum 17/10 

Tisdag 18.00 i personalrummet 

på Yngredelen är det dags för 

höstens viktiga föräldraforum.  

På dagordningen finns: 

-Hur vill föräldrar samarbeta 

med skolan? 

-Hur ser vi tillsammans till att 

eleverna använder all skoltid 

effektivt? 

-Övriga föräldrafrågor  

Mycket välkomna! 

 

PISA - kunskapsmätning 

Vi har blivit utvalda  att 

tillsammans med 200 andra 

skolor i Sverige delta i den 

internationella PISA-

undersökningen, våren 2018 för 

årskurs 9. Vi återkommer om 

datum och övrig information. 

    
         Kunskapsfokus 

 

Gålöstiftelsen 

Skolans pedagoger ska arbeta 

med elevernas lärande. Vi vet 

att flera elever i de äldre 

årskurserna efterfrågar 

referenser för stipendium. 

Arbetslag för respektive årskurs 

väljer ut några de är beredda att 

skriva  omdömen för, och 

mentor skriver. 
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