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Skolledningens 

månadsbrev 

Dags för andra 

månadsbrevet från 

skolledningen. Första 

fredagen varje månad 

skickar vi ett brev till alla 

föräldrar på e-post och 

till de som behöver, på 

papper. Nästa 

månadsbrev skickas 

4/11 alternativt delas ut 

måndag 7/11. 

 

Fotokatalog 

Årets fotografering är 

precis avklarad. Vi har 

fått ett löfte om att 

prioriteras som skola, så 

förhoppningsvis finns 

möjlighet att beställa 

bilder och en skolkatalog 

inom kort.  

 

Full fart i 

verksamheten 

Många elever arbetar 

mycket ambitiöst och 

målinriktat. Redan nästa 

vecka har vi 

mitterminskonferenser 

för att få koll på hur det 

ser ut med 

måluppfyllelsen för 

samtliga elever som ska 

få betyg vid 

terminsslutet.  

 
Seriösa studier vid 

Infotorget 

 

 
Lyckat besök mellan 

brevvänner i klass 3A 

och skola i Täby. 

 

Skoljoggen 2016 

Många varv har 

sprungits av elever i F-

klass till årskurs 6. 

Danial i 1A och Abdullahi 

i 3C sprang 8 varv var, 

motsvarande 17.6 km! 

 
En grupp elever som 

precis klarat alla rätt på 

skoljoggens 

tipspromenad. 

 

Lärarstuderande 

Förutom tre 

lärarstudenter som 

redan haft 

praktikperioder på 

skolan, har vi nu tagit 

emot 5 nya studenter. 

Det är viktigt att 

lärarstudenter får 

praktik, och ofta betyder 

det också mycket 

positivt för 

verksamheten med flera 

vuxna pedagoger i 

verksamheten. 

 

 

 

Föräldraforum 18/10  

Påminnelse  

Som rektor vill jag varje 

termin bjuda in till ett 

föräldraforum för att ge 

extra kunskap om 

skolan, men framförallt 

lyssna på vad ni 

föräldrar tycker är viktigt 

för att Husbygårdsskolan 

ska vara det självklara 

skolvalet för era barn.  

Samtliga föräldrar är 

välkomna tisdag 18/10 

kl 18.00 i äldredelens 

matsal. Program:  

 Information om 

hur föräldrar kan 

ge stöd för att 

elever ska lyckas 

i skolan 

 Synpunkter på 

samarbete mellan 

hem och skola 

 Övriga 

synpunkter 

(Smörgås och frukt 

kommer att finnas) 

 

Gymnasiemässa 

20/10 

Elever i år 9 kommer att 

åka på gymnasiemässan 

som en av de första 

aktiviteterna i det viktiga 

valet av utbildning efter 

grundskolan. Vi vill 

understryka att skolans 

Studie och 

yrkesvägledare Kim 

Lingmark även kan 

vägleda och svara på 

frågor för elever i andra 

årskurser. 

 

Höstlov v 44 

Eleverna är lediga från 

skolan 31/10-4/11. 

Fritidsverksamheten är 

öppen hela veckan. 
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