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Skolfotokatalog 

Vi hoppas att ni 

uppmärksammat att samtliga 

elever fått årets skolkatalog 

gratis och att ni uppskattar den. 

  

Föräldraforum 

Höstens föräldraforum (16/10) 

var välbesökt. Många viktiga 

och konstruktiva åsikter 

framfördes till skolledningen, 

som sedan informerat samtliga 

medarbetare. Två frågor som 

diskuterades extra var  

reaktioner på några av höstens  

nyheter, samt förslagen till 

”nya skolgårdar”. Flera frågor 

från föräldrar besvarades. 

Utifrån synpunkter på skolmat, 

är nu samtliga föräldrar 

välkomna att en gång per läsår 

utan kostnad komma och äta 

lunch för att själva bilda sig en 

uppfattning. 

 

Skolgårdsutveckling 

Två förslag diskuteras nu bland 

eleverna. Beslut tas i januari. 

Under sommaren kommer 

förbättringarna att ske. 

Viktiga diskussioner om 

skolgårdarna 

Föräldraförening-föräldraråd 

Ett annat resultat från 

Föräldraforum är att föräldrar  vill 

starta en föräldraförening. 

Skolledningen tycker det är 

positivt. Kontakta Abbe 

qadar_h@hotmail.com 0739- 

480622 om du är intresserad. 

Rektor har bokat ett första 

föräldraråd med Abbe fredag 

23/11 8.20 på ÄD. Intresserade är 

välkomna! 

 

Studieresa 

73 medarbetare genomförde en 

lyckad studieresa till Rom under 

höstlovet. Vi lyssnade till 

framgångsrika exempel i vår egen 

verksamhet, följde upp en del för-

ändringar som genomförts och 

gjorde arbeten kring vad vi är 

stolta över. Italien drabbades av 

extremt oväder, vilket gjorde att 

planerade skolbesök ställdes in, 

då alla skolor stängde.  

 
Filmer produceras om stolthet 

 

Resultat från senaste 

elevrådsmötet på Äldredelen 

Biblioteket kommer att hålla 

öppet längre  måndagar och 

torsdagar. 

Tydlig uppmaning om att inte ta 

med och använda parfym i 

skolan. Undvik att använda starka 

parfymer innan skolan. 

 

 

 

 

 

 

Energipass i år 6-9 

Fler och fler elever har fått en 

bra vana av att röra sig och 

syresätta hjärnan. Nu när vi 

närmar oss vintern gör vi ett 

nytt program med enbart 

aktiviteter inomhus. 

 
Hopprep i matsalen 

 

MVP  

Elever i år 8 har nu haft flera 

träffar i sin utbildning för att 

motverka våld (Mentorer i 

Vålds Prevention). Sex elever i 

år 9, som gick utbildningen 

förra året har tagit på sig ett 

ansvar som MVP-ledare. De 

kommer som en uppgift att 

genomföra en miniutbildning 

för elever i år 6. 

 

De första 50 skoldagarna  

 
Förskoleklasserna firar 50 

dagar i skolan 


