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Skolstart 

Läsåret har börjat med bra 

arbetsro och en god stämning 

på skolan.  

Årskurs 4 och 7 har genomfört 

läger på Ängsjö och Barnens ö. 

Utrikesdepartementet och 

närmare 30 svenska 

ambassadörer besökte skolan. 

De var mycket imponerade och 

inspirerade efter att ha besökt 

åtta klasser i årskurs 4-9. 

Skolan har lyckats rekrytera 

flera erfarna och kompetenta 

medarbetare. Inom elevhälsan 

är det både ny skolpsykolog 

och Studie och yrkesvägledare. 

För kontakt, se skolans 

hemsida. 

 
Skolstarten firas. Nya 

musiklärarna Fred och Olle 

hjälper till att skapa stämning! 

 

Skolfoto och katalog 

Torsdag och fredag nästa 

vecka, 13-14/9 kommer 

samtliga elever fotograferas i 

sina klasser. Det kommer att 

resultera in en skolkatalog som 

vi delar ut gratis till samtliga 

elever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föräldramöten och 

föräldraforum 

Två mycket välbesökta 

föräldramöten är nu genomförda. 

Tack för ert engagemang för att 

stödja elevernas skolgång. 

Höstens föräldraforum med rektor 

kommer att genomföras 13/10 

18.00.  Dagordning och program 

kommer i nästa månadsbrev. 

Meddela gärna frågor ni vill 

diskutera i förväg. 

 

Skolplattform 

Stockholms stad har tagit fram en 

ny Skolplattform, som ska 

underlätta arbetet och förbättra 

kommunikationen mellan elever, 

pedagoger och föräldrar. Allt är 

ännu inte klart och vi kommer att 

återkomma när Skolplattformen 

kommer att vara den viktigaste 

vägen för kommunikation med er 

föräldrar. Ni kan redan nu logga in 

med BankID på nedanstående 

länk: 

skolplattformen.stockholm.se/vardnadshavare 

Där kan era kontaktuppgifter 

också uppdateras. 

Frånvaroanmälan kan göras på 

appen: ”Anmäl frånvaro 

Stockholm”.  

(Finns på skolans hemsida) 

 

Viktig bilaga till år 7 

Stadsdelen Rinkeby/Kista i 

samarbete med Polisen vill att 

bifogad information delas ut. 

 

Frukost 

Vi fortsätter med frukost 6.45-7.30 

(alla dagar) på Yngredelen och 

7.30-8.00 på Äldredelen (tisdag-

fredag) 

 

 

 

 

 

 

Mobiltelefoner 

Samtliga elever ska lämna ifrån 

sig mobiltelefonen på 

morgonen och hämta den när 

skoldagen är avslutad. Vi har 

sett goda effekter på 

undervisningen men också vid 

luncher och raster. 

 
Länkar till de två korta filmer 

med hjärnforskaren Katarina 

Gospic, som visade på 

Äldredelens föräldramöte: 
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/darfo
r-kan-du-inte-sluta-titta-pa-mobilen-
hjarnforskaren-forklarar 
 
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/hjarnfors
kare-om-de-standiga-push-notiserna-i-
mobilen-tar-25-minuter-att-aterfa-fokus 

 

Demokrati – val till kommun, 

landsting och riksdag 

Många klasser har arbetat med 

frågor om demokrati och valet. 

Idag fredag arrangeras ett 

skolval. På söndag används 

skolan som vallokal. 

Vaktmästare och rektor arbetar 

som funktionärer hela dagen. 

Välkomna! 
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