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Skolval 

Till blivande förskoleklass har 

vi fått fler ansökningar än 

förväntat, vilket är glädjande. 

I dagsläget ser det ut att finnas 

lediga platser i årskurs 4-7 och 

årskurs 9, när nästa läsår börjar. 

 

Vinteridrottsdag 13/2 

Det blev en lyckad idrottsdag 

med mycket skidåkning. 

Samtliga elever i årskurs 8 som 

ville, fick åka skidor två dagar 

(både utför och på längden), 

och övernatta på vandrahem 

utanför Sandviken.  

 

Lägerskola Kungsberget och 

gruppbild vid övning i isvak. 

       
       Full fart på längden 

 

Kundundersökning - Tack 

Vi tackar alla er som svarat på 

årets undersökning. Nu väntar 

vi med spänning på resultaten 

från elever i år 2, 5 och 8, samt 

föräldrar i F-klass och år 2.   

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotek 

Vi har fått ekonomiskt stöd för att 

förstärka arbetet med att höja 

läsförmåga och språk, genom att 

anställa en skolbibliotekarie på 

heltid. Vår nya skolbibliotekarie 

heter Wirena Lopez. Hon kommer 

att arbeta i samtliga årskurser.  

 

Studiedag 21/3 

Torsdag den 21/3 kommer 

samtliga kommunala skolor i 

Kistaområdet ha en gemensam 

studiedag. Temat är Betyg och 

bedömning. Samtliga lärare ska få 

en lyssna på en föreläsning och 

arbeta med flera olika exempel. 

Elever är lediga, och fritids är 

öppet. 

 

Nyanlända 

Stockholms stad har tagit beslut 

om att de nyanlända elever som nu 

kommer till Stockholm ska gå på 

skolor i innerstaden. Nyanlända på 

lågstadiet och mellanstadiet 

placeras på närmaste skola. 

Vi är stolta över det goda arbete 

som lärarna på skolan gör för att 

ge nyanlända elever en god start i 

svensk skola. 

 
Vår nya SVA-lärare på lågstadiet 

Camilla ser till att eleverna får ett 

ordentligt ”språkbad”! 

 

 

 

 

 

 

              

Föräldraforum – ändrat 

datum + dagordning 

Vårens föräldraforum kommer 

att genomföras onsdag 27/3 

18.00 i personalrummet på YD. 

Dagordning:  

Rapport föräldraråd 

Skolluncher 

Lokalplanering på YD o ÄD 

Verksamhetsplan 2019 

Samverkan för bästa skola 

Frågor från föräldrar 

 

Hand the ball 

I slutet på mars kommer vi att 

starta ett samarbete med ”Hand 

the ball”. Ledare därifrån 

kommer till fritids och 

fritidsklubben en gång i veckan 

och målet är att i samarbete 

med oss ge våra elever en 

positiv upplevelse av fysisk 

aktivitet och rörelse. 

 

 
Elever framför bra musik i egna 

band. 

 

 
Musik med ”kärlek och 

omtanke” på Cabaret 


