
   

För skolledningen  

Rektor: Magnus.duvnas@stockholm.se  

Hemsida:www.husbygardsskolan.stockholm.se

  

 

  SKOLLEDNINGENS MÅNADSBREV  

     HUSBYGÅRDSSKOLAN   MARS 

 
 

Mycket positivt och 

spännande som hänt 

Skolan genomförde en 

vinteridrottsdag för samtliga 

elever. Årskurs 8 var vid 

Kungsberget där de åkte slalom 

en dag och efter övernattning 

åkte de längdskidor.  

 
Vinter och skidor är kul! 

 

Mirro, lärare i årskurs 9 och 

skolans morgonpuls i form av 

fysisk aktivitet och yoga har 

uppmärksammats med första 

pris på Yogagalan. 

IT-samordnare Hadi har startat 

en verksamhet med elever som 

IT-coacher i årskurs 6-9 

Elever i år 6-9 hade en 

gemensam samling där elever 

mycket fokuserat lyssnade till 

eleven Jakob Abdulhussains tal 

och rap. 

Öppet hus för att ge föräldrar 

möjlighet att lära och pröva på 

många av de sakerna elever 

arbetar med på yngredelen i går 

8/3. 

 
Programmering 

 

 

 

 

 

 

Utrymning/Inrymning 

I veckan har vi övat på att 

utrymma skolan. Det fungerade 

bra. Klasser ska också gå igenom 

och förbereda vad som gäller när 

signal om inrymning sker. (Låsa 

och stänga dörrar, telefoner på 

ljudlöst, låg samtalston och låga 

ställningar.) Vi är övertygade om 

att förberedelser för ev. hemska 

händelser skapar mer trygghet än 

oro. 

 

Samverkan bästa skola 

En första överenskommelse med 

Skolverket om insatser under två 

läsår kommer att tecknas. De 

första insatserna ska resultera i 

ökad kompetens i att anpassa 

verksamheten för elever i behov 

av stöd, och mer effektiva 

arbetslag. 

 

Föräldraforum 20/3 18.00 

Dags för vårens föräldraforum. 

Välkomna till personalrummet på 

Yngredelen för att tillsammans 

med rektor diskutera aktuella 

frågor om Husbygårdsskolan. På 

dagordningen nu: 

-Föräldrafrågor 

-Samverkan för bästa skola 

-Mobiltelefoner 

-Presentation av Familjehuset 

 

Föräldrautbildning 

Vi vill ge information om en 

föräldrautbildning som kan vara 

mycket betydelsefull. Det handlar 

om ett program som kan ge stöd 

för alla föräldrar som hamnar i 

konflikter med sina tonåringar. Se 

bilaga till detta månadsbrev. 

 

 

              

 

 

  

 

Brukarenkät 

Vi vill tacka alla föräldrar som 

svarat på enkäten om hur ni 

upplever skolan. Vi väntar med 

spänning på resultaten, som är 

mycket viktiga för vårt 

kvalitetsarbete. Många har 

svarat, men vi nådde inte målet 

70% i år. 

 

 
Härlig energi! 

 

PISA – internationell 

kunskapsmätning 

Husbygårdsskolan har blivit 

utlottad till att delta i årets stora 

test. Det gäller elever i år 9 och 

sker onsdag 14/3. Vi hoppas att 

de elever som blivit utlottade 

till att delta ska göra sitt absolut 

bästa och få en bra känsla av att 

delta i det stora internationella 

testet.  

 

 


