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Skolstart 

Läsåret har börjat bra. Vi 
upplever en mestadels god 
stämning och bra arbetsro i 
verksamheten. 
 
Sommarens läsutmaning 

Att läsa mycket, är avgörande 
för språk och läsutvecklingen. 
Vi har förlängt läsutmaningen 
till 18/9.                                     
– Minst en bok för samtliga 
elever och 100 böcker per klass 
för årskurs 2, 3 och 4. 
  
Morgonpuls 

Sedan i tisdags har vi börjat 
med obligatorisk morgonpuls 
mellan 8-8.20, för årskurs 6-9. 
Syftet är bättre hälsa men 
framförallt bättre lärande och 
kunskap. Hjärnan behöver 
syresättas regelbundet för att 
lära bättre. Det finns oftast 10 
rörelseaktiviteter och 2 
yogastationer att välja mellan 
tisdag, onsdag och torsdag. 
 
 

Fler nyheter 

För att elever ska trivs bättre och 
lära mer!                            
Trygghet:  
Trivselledare bland elever i 
årskurs 2-5 kommer att utbildas 
och skapa mer rastaktiviteter. 
Elever i årskurs 8 kommer att 
genomgå ett antivåldsprogram 
MVP (Mentorer i Våldsprevention). 
Arbetsro:  
Ett mer sammanhållet schema på 
äldredelen för lektioner och raster, 
där elever är på lektioner 
samtidigt. En mer aktiv 
rastverksamhet har ordnats. 
Lägerskolor: 
Vi fortsätter med vinterresa till 
Kungsberget i år 8. För de som 
börjar ett nytt stadium, år 4 och år 
7 ordnas lägerskolor nästa vecka. 
Samarbete för eleven: 
Ännu större fokus på att pedagoger 
inom årskursen ska samarbeta för 
elevernas utbildning, samt ett 
öppet och ärligt samarbete mellan 
hem och skola, i syfte att stödja 
eleven. 
 

Föräldramöten 

I onsdags hade vi ett välbesökt 
föräldramöte för årskurserna   
4-9. Kommande tisdag 5/9 
18.00 är det dags för 
föräldramöte för 
Förskoleklasserna och 
årskurserna 1-3. Mötet börjar i 
matsalen. Mycket välkomna! 
 
Fritidsevent 13/9 

Onsdag 13/9 kommer samtliga 
medarbete på fritids i 
Stockholm stad att delta i ett 
arrangemang för att utveckla 
fritidshemmen. Vi vill ge 
samtliga pedagoger på fritids 
möjlighet att delta, vilket 
innebär att vi hoppas att ni kan 
ordna så att era barn lämnar 
fritids senast 14.00. Se bifogad 
information från 
Utbildningsnämndens 
ordförande. 
 


