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Skolstart 

Läsåret har börjat med bra 

arbetsro och en god stämning 

på skolan.  

 
Fokuserat elevarbete utanför 

rektorsexpeditionen! 

 

Förändrad inne och utemiljö 

Äldredelens skolgård har 

byggts om och innebär bättre 

möjligheter till umgänge och 

rörelse. Yngredelens skolgård 

kommer att förbättras, troligen 

sommaren 2021. 

På äldredelen så är samtliga 

klassers undervisning på 

samma plan. Mellanstadiet har 

en egen korridor och varje 

årskurs på högstadiet har sina 

egna områden i skolan. Den 

nya verksamheten CSI är i de 

lokaler årskurs 4-5 använde 

förra läsåret. 

 

 
En av flera nyheter på 

äldredelens skolgård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föräldramöten och 

föräldraforum 

I onsdags genomfördes 

föräldramöte för årskurs 4-6 på 

mellanstadiets nya del av 

skolgården. 

Nästa vecka är det dags för F-3 på 

Yngredelen tisdag 3/9 och årskurs 

7-9 på Äldredelen onsdag 4/9 

Föräldramötena börjar med 

gemensam information i 

matsalarna18.00.  

Höstens föräldraforum med rektor 

kommer att genomföras 15/10 

18.00.  Dagordning och program 

kommer i nästa månadsbrev. 

Meddela gärna frågor ni vill 

diskutera i förväg. 

 
Picknik på mellanstadiets 

föräldramöte 

 

Skolplattform – IT-miljö 

Stockholms stad har för 

närvarande stora problem med IT-

miljön. Tillsammans med många 

andra skolor ska vi byta IT-

leverantör under hösten. Det 

innebär att vår digitala verksamhet 

kommer att ha många störningar. 

Vi hoppas att det inte ska innebära 

alltför stora problem för er som 

föräldrar. Glöm dock inte att alltid 

uppdatera era kontaktuppgifter på 

skolplattformen.stockholm.se/vardnadshavare 

 

 

Vi fortsätter med frukost 6.45-7.30 

(alla dagar) på Yngredelen och 

7.30-8.00 på Äldredelen (tisdag-

fredag) 

 

 

Skolsköterskemottagningen 

Skolsköterska Cecilia 

Wattenström har ett ambitiöst 

elevhälsoprogram att 

genomföra, men är inte en 

”Vårdcentral”. Cecilia tar 

hand om akuta skador under 

skoltid, och har öppen 

mottagning för elever 8-8.30, 

11.30-12.30.     Vi vill också 

stärka elevernas egenvård 

genom att de sköter sin hälsa 

genom mat, dryck, rörelse och 

sömn, och därför endast i 

undantagsfall ge medicin mot 

huvudvärk och liknande. 

 

Fina utmärkelser till 

medarbetare på skolan 

Lucie B har fått ett pris som 

Happy Activist i USA. 

 
Kaj Schmidt har blivit 

nominerad till lärarpriset 

Guldäpplet. 

 

Elevplatser 

Det är fler elever på skolan än 

det varit de senaste åren, 

vilket vi tycker är glädjande 

och positivt. Det finns plats 

för fler elever i årskurs 4-6 

och i årskurs 9. 
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