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Skolval 

Vi bifogar en länk från en 

tidning om vår skola, och som 

också finns på vår 

hemsida: https://www.facebook.co

m/EnterpriseMagazine/posts/18973

89350309596 

Vi hoppas att fler familjer i 

Husby ska se 

Husbygårdsskolan som det 

naturliga skolvalet, och att ni 

som har era barn på skolan 

rekommenderar andra att söka 

till oss.  

 
Från informationsmötet för 

förskoleklass 

 

Vinteridrottsdag 13/2 

Onsdag 13/2 har hela skolan 

idrottsdag. En dag att njuta 

vintern! De flesta elever 

kommer att åka skidor eller 

skridsko. Detaljinformation 

kommer från idrottslärare och 

klasslärare/mentorer. 

 

Brukarenkät - påminnelse 

Vi hoppas att ni som har barn i 

förskoleklass och årskurs 2 fått 

årets enkätundersökning och att 

ni också besvarar den. Det är en 

mycket viktig enkät för skolans 

kvalitetsarbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idrott utomhus ett helt läsår 

 
Idrottslärare Måns Rybäck har 

tillsammans med 5C haft all 

idrottsundervisning utomhus detta 

läsår. Motiven är att Måns satsat 

på att utveckla eleverna och sig 

själv genom att använda den fina 

natur och utomhusmiljön som 

finns i Husby och göra det ett helt 

läsår. Eleverna har arbetat med 

kunskapsmålen i idrott och hälsa 

genom lekar, skridskor, skidor och 

många andra aktiviteter. Eleverna 

har visat stort tålamod och gillat 

att vara utomhus, trots att vädret 

ibland varit ”lite tufft”. 

 

Elevhälsa – ny skolsköterska 

Cecilia Wattenström är ny 

skolsköterska sedan starten av 

vårterminen. Hon har tagit fram 

råd och rekommendationer för att 

elever ska kunna klara av 

skolarbetet på bästa sätt, bl a 

genom att ge era barn bra rutiner 

för kost, fysisk aktivitet och sömn. 

Råden bifogas detta månadsbrev. 

De kommer även att finnas på 

skolans hemsida och på 

skolsköterskemottagningarna  på 

språken arabiska och somaliska. 

 

 

 

 

 

 

 

              

  

Föräldraråd och 

föräldraforum - påminnelse 

Vi vill pröva idén från höstens 

föräldraforum, med ett särskilt 

föräldraråd. Två datum att 

anteckna: 7/2 18.00 för 

föräldraråd och 26/3 18.00 för 

föräldraforum. Vi återkommer 

med dagordning för 

föräldraforum i nästa 

månadsbrev. 

 

Droger 

Polisen, med ”narkotikahund”  

har gått igenom flera skolor 

kvällstid. Detta har skett utan 

misstankar, men i förebyggande 

syfte. På Husbygårdsskolans 

äldredel fanns inga spår av 

några droger. Hundföraren 

beskrev däremot att 

Husbygårdsskolan var den 

renaste och mest välstädade 

skola han varit i! 

 
Från NO-torget på äldredelen 
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