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Skolval 

Samtliga föräldrar som sökt 

Husbygårdsskolan ska nu ha 

fått ett besked om antagning. 

Observera att det beskedet 

måste godkännas för att platsen 

ska vara klar. 

 

Skolan som en trygg plats 

Konflikter sker i en skola med 

många barn! Elever ska vara 

trygga i att skolans personal tar 

hand om det. Det innebär både 

att ta hand om 

konflikter/kränkningar, men 

också lära sig att lösa problem. 

Elever ska dock vara trygga i 

att det enbart är skolpersonal 

som tar hand om problem. 

FÖRÄLDRAR OCH SYSKON 

får under inga omständigheter 

komma in i skolan och 

tillrättavisa andra barn. Det 

skapar en otrygghet för 

eleverna. Föräldrar kan bli 

inbjudna av skolans personal, 

men då med alla parters 

föräldrar.    

 

 
  Skapande på många sätt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogisk kväll på YD för 

föräldrar 

Lärare och fritidspersonal hade 

föresläsningar om hälsa, idrott, bra 

appar för kunskap, samtidigt som 

föräldrar kunde pröva på många 

av de uppgifter elever arbetar med 

i skolan. 

 
Bra appar för ökad läsförmåga 

 

Skolgårdar 

Äldredelens skolgård kommer 

enligt planeringen förbättras 

ordentligt under sommaren. 

Tyvärr har Stockholms stad 

beslutat att avvakta åtgärderna för 

Yngredelens skolgård. Detta 

beroende på att det ska ske 

omfattande renoveringar av 

Yngredelen, och att det kan riskera 

att förstöra förbättringarna. Skolan 

och eleverna har fått ett brev från 

Stockholms stads 

Utbildningsdirektör som lovar att 

allt planerat ska genomföras när 

Yngredelens renovering är klar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

  

Föräldraforum  

Ett välbesökt föräldraforum 

med stort engagemang 

genomfördes 27/3. 

En grupp föräldrar har tagit på 

sig att bli inbjudna till möten 

med skolledning, för att lyssna 

till föräldrars synpunkter. 

Skolluncher, lokalplanering på 

YD o ÄD, Samverkan för bästa 

skola, besök av politiska partier 

var frågor som föredrogs och 

diskuterades. Under övriga 

frågor framfördes frågor och 

synpunkter på utemiljö, 

torkskåp, godis, olämpligt 

språk, tillstånd om att lämna 

skolans område, mobiltelefoner, 

samt svenska som andra språk. 

När det gäller svenska som 

andra språk kommer vi 

tydliggöra syfte och hur 

bedömning går till i nästa 

månadsbrev. 

 

 
 Häftiga skogens konungar! 


