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  SKOLLEDNINGENS MÅNADSBREV  

     HUSBYGÅRDSSKOLAN   FEBRUARI 

 
 

Välkomna till en ny termin! 

Vi hoppas att alla elever har 

haft ett bra lov och att 

vårterminen börjat bra. 

 

 
En av flera stämningsfulla 

stunder i slutet på terminen 

 

Kalendarium vt 18 

Vårterminen har 93 skoldagar. 

Sportlovet är v 9 och påsklovet 

v 14. Lovdagar är 30/4, 1/5  

10-11/5 och 6/6.  

En ytterligare studiedag 

kommer att planeras in under 

vårterminen.  

 

Vinteridrottsdag 14/2 

Hela skolan kommer att ha en 

gemensam idrottsdag. 

Huvudaktiviteterna är 

skidåkning utför och på 

längden. En stor del av 

eleverna i årskurs 8 kommer att 

åka till Kungsberget utanför 

Gävle och åka slalom 14/2, 

sedan övernatta på vandrahem 

och dagen därpå åka 

längdskidor. Vi hoppas alla ska 

få en lärorik och rolig dag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolval 

Det är dags att välja skola för 

sexåringar. Sista dag är 15/2. Vi 

hoppas att familjer i Husby ska se 

Husbygårdsskolan som det 

naturliga valet till förskoleklass. 

 

 
Fokus på kunskap 

 

Lovskolor 

Vi kommer att arrangera lovskola 

på både sportlovet (må-ons) och 

påsklovet (ti-to) för elever i år 6-9. 

På sportlovet är det fokus på 

svenska och engelska. På 

påsklovet satsar vi på matematik 

och NO-ämnen. 

 

Skalskydd 

Elever i år 4-9 har nu fått kvittera 

ut låsbrickor till skolan. 

Entrédörrar på äldredelen och 

huvudentrén på yngredelen 

kommer att vara låsta. Föräldrar 

och besökare kommer att få 

använda porttelefon.  

 

Frånvaro 

Vid sjukdom vill vi informera och 

uppmana till att använda appen 

”Anmäl frånvaro Stockholm”, där 

du lätt kan anmäla frånvaro. 

Det går även bra att lämna 

meddelande på telefon               

08-508 45602 YD och               

08-508 45051 på ÄD. 

 

 

              

 

 

  

 

Brukarenkät 

Den årliga enkäten i årskurs 2, 

5 och 8 är utskickad. Enkäten 

ska besvaras av elever i de tre 

årskurserna och av föräldrar i  

F-klass och år 2. Det är en 

mycket viktig enkät för skolans 

kvalitetsarbete. Vi hoppas på 

många svarande. Om fler än 

70% av föräldrar i F-klass och 

år 2 svarar på enkäten så bjuds 

alla elever de klasserna på 

glass. Sista dag att svara är 2/3. 

 

 
Uppvisning på Cabaret i 

december 

 

Verksamhetsplan 2018 

Samtliga kommunala skolor ska 

skriva en verksamhetsplan inför 

varje nytt år. 

Husbygårdsskolans plan är 

inlämnad till 

Utbildningsförvaltningen och 

kommer att läggas ut på skolans 

hemsida måndag 5/2. 

 

 


