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Välkomna till en ny termin! 

Vi gläds fortfarande åt fina 

stunder i slutet av höstterminen. 

Vi hoppas att alla elever har 

haft ett bra lov och är lika 

laddade som vi på skolan är. 

 

 
      Lucia 13 december 

 
Pedagoger dramatiserar sagan 

”Vanten” på Julavslutning 

 

Grundskoleundersökning 

Snart är det dags för den årliga 

brukarenkäten i förskoleklass, 

årskurs 2, 5 och 8. Enkäten 

besvaras av elever i de fyra 

årskurserna.  

Föräldrar i förskoleklass och 

årskurs 2 har fått en enkät 

hemskickad. Vi hoppas 

verkligen att samtliga 

föräldrar svarar så vi får bra 

underlag för vad ni tycker vi 

gör bra och vad ni ser att vi 

behöver förbättra. 

Enkäterna är en mycket viktig 

del i skolans kvalitetsarbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarium vt 20 

Sportlovet är v 9 (24-28/2) och 

påsklovet v 15 (6-9/4).  

Lovdag är 22/5. 

1/5 är en helgdag. 

PRAO för år 8 är vecka 12-13. 

En studiedag ska planeras in. 

Läsåret slutar 9/6. 

 

 
    Fokuserat och bra lärande 

 

Skolval 

Det är dags att välja skola under 

perioden 15/1 -15/2. Vi hoppas att 

familjer i Husby ska se 

Husbygårdsskolan som det 

naturliga skolvalet. Vi kommer att 

ha ett informationsmöte tisdag 

28/1 18.00 i Yngredelens matsal, 

för val till förskoleklass. För valet 

till årskurs 7 kommer vi att ha ett 

informationsmöte onsdag 29/1, i 

personalrummet på äldredelen. 

Torsdag 30/1 är alla välkomna att 

besöka en ordinarie skoldag.  

Vi kommer dessutom att ordna ett 

möte onsdag 5/2 för föräldrar och 

elever i årskurs 3, där blivande 

lärare i årskurs 4 kommer att 

medverka. Mötet genomförs på 

äldredelen. 

 

 

 

 

 

              

  

Älskade Husby 

Sveriges television och två 

erkänt duktiga regissörer har 

gjort en film om fem förde detta 

elever på Husbygårdsskolan. 

Elever i årskurs 6-9 fick igår 

torsdag 9/1 möjlighet att se 

premiären i Folkets Husby. 

Filmen kommer att sändas 

första gången på tisdag 14/1 

21.00, och finnas på SVT-play. 

 
 

Sociala medier, ”föräldriska” 

De flesta elever ägnar mycket 

tid på sociala medier. Vi vill ge 

er en som vi tycker bra 

information riktat till föräldrar 

på ”föräldriska” från Statens 

medieråd. Det handlar om 

YouTube, Instagram, Snapchat, 

Tiktok och spelande. Det 

kommer att publiceras på 

skolans hemsida 

www.husbygardsskolan.stockh

olm.se och som bilagor till er 

som får månadsbrevet digitalt. 
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