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Skolfotokatalog 
Nu är alla klasser och 
personalgrupper fotade, samt 
faktasidor inlämnade. Nu 
hoppas vi kunna dela ut 
katalogen till alla elever inom 
kort. 
 

 
Idrottsdag genomfördes med 
härlig energi, trots en del regn 
 
Skolplattform - 
Kontakt och närvaro 
På nya skolplattformen kan vi 
som skola inte ändra föräldrars 
kontaktuppgifter. Det måste ske 
av förälder. Uppdatera ev. 
ändringar! skolplattformen. 
stockholm.se/vardnadshavare 
    
Skolplattform - bedömning 
Den nya bedömningsmodulen 
är inte helt klar. Vi kommer 
innan v 44 och kommande 
utvecklingssamtal bestämma 
om vi använder delar av 
bedömningen i 
Skolplattformen, eller om vi 
avvaktar med bedömning i 
Skolplattformen till våren. Mer 
information kommer att komma 
genom klasslärare och 
mentorer. 
 
 
     

Skolgårdsutveckling 
Elevrepresentanter har kommit 
med många bra och intressanta 
förslag. Måndag 15/10 kommer vi 
få ta del av förslag på förändringar 
på både YD och ÄD. Sedan ska 
klassråd och elevråd få tycka till 
innan beslut. Föräldraforumet 
kommer också att få reagera!  
   
Föräldraforum 16/10 
Tisdag 18.00 i personalrummet på 
Yngredelen är det dags för höstens 
viktiga föräldraforum.  
På dagordningen finns: 
- Reaktioner på en del av höstens  
   nyheter. 
- Reaktioner på förslagen till ”nya 
  skolgårdar” 
-Visning av Skolplattformen och   
  diskussion om hur  
  kommunikation mellan hem 
  och skola ska förbättras. 
-Övriga föräldrafrågor  
Mycket välkomna! 
 

 
Avancerad laboration på NO 

Studieresa – v 44 
För att fortsätta utveckla skolan 
kommer huvuddelen av 
medarbetarna på skolan 
genomföra en studieresa till 
Rom under höstlovet v 44. Vi 
kommer bl a att göra 
studiebesök på två skolor och 
följa upp en del av de 
förändringar som genomförts, 
samt lägga upp nya planer för 
att elever ska få den absolut 
bästa utbildningen.  
 
Höstlov 
29/10-2/11 är det dags för 
höstlov. På grund av studieresa 
så är fritids och fritidsklubben 
öppen med främst vikarier. 
Meddela ert behov av fritids på 
tidigare utsänd lovlapp. Sista 
dag för det är onsdag 10/10. 
 
Information från Stockholms 
stad/Polisen och Kulturskolan 
Två mycket informativa blad 
från Stockholms stad och 
Polisen kommer att skickas 
hem till föräldrar med barn i 
årskurs 4-6 och årskurs 7-9 
innan höstlovet. 
Kulturskolan i Husby erbjuder 
många intressanta aktiviteter. 
Anslag finns vid skolans 
expeditioner. 
 


