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Förbättrad utemiljö 

Multiportarenan på äldredelen 

invigdes av elever 26/4. 

 
 Mål på skolans vaktmästare? 

 

Elever i år 3 samarbetar med 

arkitekter för att göra något fint 

av platsen mellan centrum och 

Yngredelen. 

Stockholm stad har beslutat om 

att göra stora satsningar på 

Husbygårdsskolans skolgårdar 

2019. Vi återkommer om det. 

          

Ramadan, möte tisdag 8/5 

Rektor har tillsammans med 

företrädare för moskén i Husby 

bestämt att bjuda in till ett möte 

inför årets firande av Ramadan. 

Det blir 8/5 18.00 i matsalen på 

äldredelen.  

Syftet med mötet är att 

underlätta för aktiva muslimer 

att lyckas med sina studier och 

samtidigt kunna fira Ramadan 

på önskat sätt. Abdelwahab 

Abdelkader från moskén i 

Husby kommer att vara 

föredragshållare. Elever och 

föräldrar är välkomna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Möten för årskurs 3 och 6 

Inför mellanstadiet och högstadiet 

vill vi bjuda in till möten för att 

informera om vilken personal som 

ska ansvara för undervisningen 

och berätta om planeringen för en 

lyckad utbildning. 

Mötestiden är 18-19 och datumen 

22/5 för år 3 och 23/5 för år 6.  

Inbjudan med program kommer att 

skickas genom klasslärare. 

 
   Konsert med elever i år 4 

 

CSI sommarläger 2-6/7 

Vi har inlett ett samarbete med ett 

av de stora IT-företagen i Kista. 

De har under 35 år genomfört 

populära IT-läger för barn till 

företagets anställda. Nu ges vi 

chansen att delta i dem utan 

kostnader. 

De bjuder i första hand i elever i år 

5. Om platser finns kvar kommer 

vi att erbjuda elever i år 4. 

Information kommer från 

klasslärare. 

 

 

              

 

 

  

 

 

Avslutning av läsåret 

Det finns fortfarande en hel del 

tid att göra klart och redovisa 

kunskaper. Fråga gärna era barn 

vad de har kvar att göra.  

Årskurs nio har traditionenlig 

bal tisdag 5/6. Fredag 8/6 kl 

9.30 har vi skolavslutning på 

äldredelens skolgården. 

 

Familjeläkarna, den 

närmaste vårdcentralen 

De har kontaktat skolan och vill 

informera oss, men även er om 

deras uppdrag att förebygga och 

lindra barns psykiska ohälsa. Vi 

bifogar en bilaga från dem. 

 

               
År 9 vår utställning i matsalen 
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