
 
 

HUSBYGÅRDSSKOLAN F-9 
SKOLLEDNINGENS MÅNADSBREV 

J A N U A R I  

Välkomna till en ny termin 

Vi hoppas att alla elever har 

haft ett bra lov och är lika 

laddade som vi i skolledningen 

är. 

 

Kalendarium vt 17 

Vårterminen har 93 skoldagar. 

Sportlovet är v 9 och 

påsklovet v 15. Lovdagar är 

1/5, 25-26/5 och 5-6/6.  

En ytterligare lovdag planeras 

mellan sport och påsklov, (ev. 

22/3)   

 

178 dagar - ledigheter 

Ett läsår är 178 dagar. Enligt 

skollagen ska vårdnadshavare 

och skola göra allt för att 

elever går alla dagar. 

Ledigheter ges endast vid 

särskilda skäl. Skolledningen 

vill arbeta för högre närvaro 

och bättre studieresultat.  

 

SMS och e-post vid 

frånvaro 

Det har varit problem med 

information till er föräldrar 

som önskat få reda på elevers 

frånvaro direkt i telefon eller 

e-post. Problemen ska nu vara 

åtgärdade och vi hoppas att 

den servicen ska fungera bra. 

Ni som inte anmält er, gör 

gärna det i Skolportalen 

https://skolwebb.stockholm.se 

 

Brukarenkät 

Snart är det dags för den årliga 

brukarenkäten i F-klass, årskurs 

2, 5 och 8. Enkäten besvaras av 

elever i årskurserna och av 

föräldrar i år F-klass och år 2. 

Det är en mycket viktig enkät för 

skolans kvalitetsarbete. Vi 

hoppas på många svarande. Om 

fler än 70% av föräldrar svarar 

på enkäten så bjuds elever i F-

klass och år 2 på glass. 

 

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 valet till förskoleklass. 

Vi kommer att ha ett 

informationsmöte tisdag 24/1 

18.00 i Yngredelens matsal. 

Torsdag 26/1 är alla välkomna 

att besöka en ordinarie skoldag 

för att kunna göra ett bra 

skolval. Ta tillfället att besöka 

skolan! 

 

Brand på Oslogatan 

Den stora branden på Oslogatan 

var hemsk. Många boende har 

påverkats mycket negativt. Det 

är få av skolans elever som 

själva drabbats. 

C-spåret på Yngredelen 

användes under kvällen för 

evakuering.  

 

Nya medarbetare 

Maja Johansson kommer att 

ersätta kurator Raoline Illya, 

som ska vara föräldraledig.  

Lorraine Chamas kommer att 

ansvara för undervisningen i 

franska. 

Daniel Tilliera kommer att 

arbeta som resurspedagog i år 

5. Karin Bryntesson är anställd 

som extra lärare i år 3, med 

start i mars. 

 

Att vara tryggare 

Vi har tagit beslut att sätta nya 

lås på huvudentréerna på båda 

skolbyggnaderna. Elever i år 

4-9 kommer att få en bricka 

för att komma in i skolan. 

Föräldrar som ska på besök 

kommer att kunna ringa på 

ringklocka eller mobiltelefon. 

Vi återkommer om de 

praktiska detaljerna. 

Vi har i samarbete med 

Husbyhallen bestämt att 

omklädningsrum 1-4 ska 

kunna låsas inifrån och att 

innersta duschen ska få en 

duschvägg uppsatt.  

 

För skolledningen                                                              
Rektor Magnus.duvnas@stockholm.se      
Hemsida: www.husbygardsskolan.stockholm.se                                                                                                                  
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