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  SKOLLEDNINGENS MÅNADSBREV  

     HUSBYGÅRDSSKOLAN   SOMMAR 

 
 

Avslutning av läsåret 

Nu är det en vecka kvar av 

läsåret. Fredag 8/6 kl 9.30 har 

vi gemesam skolavslutning på 

yngredelens skolgården.  

OBS! Ändring av plats! 

 
   Lågstadiet tränar inför 

            avslutningen 

 

Fritids i sommar 

Under veckorna  28-31 är 

verksamheten på Akalla 

grundskola. 

11 och 12/6 har vi öppet med 

vikarier för att personal ska få 

tillfälle att utvärdera 

verksamheten och planera inför 

nästa läsår. Övrig tid är fritids 

öppet som vanligt. 

 

Läsutmaning 

Vi uppmanar alla elever att se 

till att hålla igång läsningen 

även denna sommar. En 

utmaning sker i år för klasserna 

1-3. Förutom deltagande i den 

nationella tävlingen så får de 

klasser som tillsammans läser 

100 böcker ett biobesök. 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolstart 

Nästa läsår börjar 20/8 med en 

gemensam samling på för 

Yngredelen 9.00 och för 

äldredelen  9.30. Samlingarna sker 

på respektive skolgård. Lunch 

serveras första skoldagen. 

 

Platser i skolan 

Vi har märkt av ett ökat intresse 

för skolan, vilket innebär att vi har 

fullt i flera klasser. I dagsläget har 

vi lediga platser i år 4-6 och      

år 8-9. 

 

GDPR 

Vi har alltid varit noggranna med 

hur vi hanterat personuppgifter, 

men med ny lagstiftning behöver 

vi säkerställa våra rutiner. Vi 

kommer inför starten av det nya 

läsåret återkomma med mer 

information och inhämta samtycke 

för en del saker. 

 

Brukarenkät 

Enkäten många föräldrar och 

elever svarade på i januari kom till 

oss först nu. Vi kommer att 

studera resultaten noggrant. Vi 

återkommer om vi behöver fråga 

om saker vi vill veta mer om. 

 

Nyheter nästa läsår 

Planering inför nästa läsår pågår 

för fullt. Några av  nyheterna är: 

Lägerdag på Ängsjö år 4 och 

lägerskola Barnens Ö år 7 

Morgonpulsen ersätts med ett 

energipass efter första lektionen de 

dagar eleverna inte har idrott. 

(Gäller år 6-9).  

 

 

 

 

 

 

    

 

Antivåldsprogrammet MVP 

utvecklas så att elever i både år 

6, 8 och 9 kommer att vara 

delaktiga. 

Ett extra spännande samarbete 

med Ungdomsgården och 

Husby FF startar. 

Utbildningsförvaltningen 

kommer att satsa mycket 

ekonomi på att utveckla båda 

skolgårdarna.  

Alla pedagoger ska gå en 

utbildning för att öka 

kompetensen inom 

specialpedagogik, för att elever 

ska lyckas ännu bättre. 

 

Viktigt meddelande från 

socialförvaltningen  

En bilaga med mycket tänkvärt 

till er tonårsföräldrar inför 

sommaren bifogas. 

 

 
Vaktmästare Gerardo fixar 

utemiljön och kyler ner sig 

 

Tack för gott samarbete 

under detta läsår och 

trevlig sommar! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


