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  SKOLLEDNINGENS MÅNADSBREV  

     HUSBYGÅRDSSKOLAN   SOMMAR 

 
 

Tack för detta läsår 

Idag avslutas läsåret 18/19 

Det finns stor anledning för 

många elever att att känna sig 

nöjda med sin prestation och 

sina kunskaper. Tack för gott 

samarbete under detta läsår och 

trevlig sommar! 

 
     Middag på niornas bal 

 

Svenska och Svenska som 

andra språk 

Det är en rättighet att läsa 

svenska som andra språk för de 

elever som har ett annat 

modersmål, om det gagnar 

eleven. På Husbygårdsskolan 

gör vi efter de nationella 

proven i årskurs 3 och 6 en 

bedömning om eleven har 

fortsatt behov av att läsa SVA. 

 

Läsutmaning 

Vi uppmanar alla elever att se 

till att hålla igång läsningen 

under sommaren.  

Vår bibliotekarie Wirena Lopez 

lånar gärna ut böcker över 

sommaren. 

 
Elever i F-klass dansar runt 

övriga elever på cabaret! 

 

 

 

          

 

 

 

Fritids i sommar 

Under veckorna 28-31 är 

verksamheten på Oxhagsskolan. 

      
      Fritidshemmens dag 

 

Skolstart 

Nästa läsår börjar måndag 19/8 

med en gemensam samling på YD 

9.00 och för ÄD 9.30. Samling-

arna 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 årskurs 4-6 och      

Årskurs 7 och årskurs 9. 

     

Kvalitetsarbete 

Enkäter många föräldrar och 

elever svarade på i vintras kom till 

oss för några veckor sedan. Vi 

kommer att studera resultaten 

noggrant, när vi nu utvärderar 

läsåret och planerar för hösten. 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: 

-Utökad idrott på högstadiet med 

möjlighet till simundervisning i 

idrottschemat år 7 

 

 

 

 

 

 

    

-Skolgårdarna byggs om. (Den 

stora renoveringen av 

skolgården på Yngredelen sker 

när Yngredelens lokaler 

renoverats färdigt.) 

-Vi öppnar på 

Utbildningsförvaltningens 

uppdrag en grupp kallad CSI 

(Central Särskild Insats) 

-Mellanstadiet flyttar ihop i en 

gemensam korridor på ÄD. 

-El Sistema kommer att utöka 

sin verksamhet så att elever i 

Förskoleklass, år 1 och år 2 

kommer att få musicera mer. 

Information om detaljer i höst. 

 

Viktigt meddelande från 

socialförvaltningen och 

polisen 

En bilaga med mycket tänkvärt 

till er tonårsföräldrar inför 

sommaren bifogas. 

 

 
Årskurs 8 vandrar till Husby 

 

Sommar hemma i 

Rinkeby/Kista 

Ett sommarlovsprogram delas 

ut till varje elev på 

avslutningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


