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Månadsbrev – översättning 

Vi hoppas att ni uppskattar den 

regelbundna informationen från 

skolledningen. Förutom att 

översätta brevet på hemsida 

eller annat digitalt verktyg, så 

får vi hjälp av några moders-

målslärare att översätta det till 

några ”stora språkgrupper” 

  

Föräldraforum 

Höstens föräldraforum (17/10) 

var välbesökt. Många viktiga 

och konstruktiva åsikter 

framfördes till skolledningen, 

som sedan framfört dem till 

samtliga medarbetare på 

skolan. Två frågor som 

diskuterades extra var 

samarbete hem och skola, samt 

användande av alla 178 

skoldagar, och hur tiden blir 

effektiv för utbildning. 

 

Läslov 

Vi hoppas många tog tillfälle 

att läsa lite extra under förra 

veckans lov. På fritids var det 

många spännande och 

utvecklande aktiviteter.  

 

 
Tom Holm ordnade så att 150 

elever fick en fotbollsupplevelse 

på Friends arena 

MVP + Trivselledare 

Elever i år 8 har nu haft flera 

träffar i sin utbildning för att 

motverka våld (Mentorer i Vålds 

Prevention). Vi hoppas att 

eleverna upplever det meningsfullt 

och att flera av dem kommer att 

bli viktiga mentorer när de går i 

årskurs 9. Nästa läsår kommer de 

att utbilda elever i år 6. 

Elever i år 2-5 har påbörjat sina 

uppdrag som trivselledare för mer 

rörelse och glädje på raster.  

  

 
    Cabaret på Yngredelen 

 

Satsning på lokalerna 

Fastighetsägaren SISAB har i 

dialog med skolledning beslutat ge 

stöd med 500 tkr på både 

Yngredelen och Äldredelen. På 

YD pågår diskussioner om vilka 

satsningar som ska göras. På ÄD 

påbörjas ett arbete med en 

multiarena i december. 

 
             Multiarenan 

  

Statlig satsning 

Vi sökte extra stöd för att höja 

resultaten på skolan. Vi sökte 

1.6 Mkr, för att uppgradera 

skolans IT-miljö, extra lärare i 

svenska och engelska och 

mobilhotell. Vi fick hela 

summan beviljad och har 

påbörjat arbetet med att 

genomföra insatserna. 

 

Morgonpuls år 6-9 

För att uppmärksamma hög 

närvaro har vi från denna vecka 

tre tävlingar fram till jul. 

1.Klass med högsta närvaro 

2.Elever med högst närvaro  

3.Elev med högst närvaro på 

Akalla Run.  

  
     Akalla Run - Ny repbana 

 

Nationella prov 

Elever i år 3, 6 och 9 kommer 

under läsåret genomföra många 

och viktiga nationella prov. 

Denna vecka har muntliga 

nationella prov i matematik och 

engelska genomförts. Vi önskar 

alla lycka till i förberedelser 

och genomförande. 

 

 


