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Terminen avslutas 

Hårt och intensivt arbete pågår 

för många elever i att avsluta 

höstterminens arbete. Några 

datum och tider att ha koll på: 

Lucia 13/12 8.10 ÄD 8.50 YD 

Terminsavslutning 21/12 8.30 

YD, 10.00 ÄD 

Jullov 27/12-8/1 

Vårterminen börjar 9/1, enligt 

ordinarie schema. 

 

Fritids under lovet 

Jullovsfritids för fritids och 

fritidsklubben kommer att vara 

på C-spårets fritids. 

Fritidsklubbens lokaler 

kommer att vara stängda. 

 

Extra om Fritids 

Lucia på fritids 13/12: 

14.30- 15.45 är det drop-in fika 

och kl.15.45 går luciatåget till 

matsalen. 

Fritids kommer att skicka hem 

ett eget terminsbrev där de 

berättar om Spa-veckan och 

vad de arbetat med under 

terminen.  

 
Ett av bidragen i årets 

kockduell, för årskurs 8. 

 

 

Skolval 

Det är dags att välja skola under 

perioden 15/1 -15/2. Vi hoppas att 

familjer i Husby ska se 

Husbygårdsskolan som det 

naturliga valet till förskoleklass. 

Vi kommer att ha ett 

informationsmöte torsdag 24/1 

18.00 i Yngredelens matsal, för 

val av förskoleklass. För val till 

årskurs 7 och andra årskurser har 

vi ett informationsmöte torsdag 

31/1 18.00 i Äldredelens matsal. 

Onsdag 30/1 är alla välkomna att 

besöka en ordinarie skoldag för 

att kunna göra ett bra skolval. Det 

gäller på F-3 och 4-9.  

 

Skolweb och Skolplattform 

Stockholms skolweb stängs i 

slutet av december. 2019 kommer 

samlingsytan för den digitala 

kommunikation vara 

Skolplattformen. Vi återkommer 

om hur vi planerar att använda 

Skolplattformen för en bra och 

effektiv kommunikation med er 

föräldrar. 

 

 
5C har undervisning i idrott 

utomhus hela året 

 

.  

 

             

  

Inrymning 

På äldredelen har vi övat 

inrymning, för att vara bättre 

förberedda om vi behöver 

genomföra en inrymning vid  

väpnat våld eller gasexplosion. 

Åtgärder är släcka, låsa och 

söka skydd på golvet. 

Yngredelen kommer också att 

öva på detta. Det finns ingen 

anledning till oro men all 

forskning säger att det är bättre 

att ha en beredskap om det 

osannolika inträffar.  

 

Skolverkets generaldirektör  

På måndag 10/12 får vi besök 

av Skolverkets Generaldirektör 

Peter Fredriksson. Han besöker 

skolan för att träffa elever och 

personal och höra om vårt 

utvecklingsarbete inom 

samarbetet ”Samverkan för 

bästa skola”. 

 

Tack för gott samarbete under 

höstterminen 2018! 

 

Skolledningens bästa 

julklappstips: Böcker att läsa! 

 
 

Gott nytt skolår 2019! 

 


