Höglandsskolan
Utbildningsförvaltningen

Bromma den 7 april 2017

Hej alla föräldrar på Höglandsskolan.
Påsken närmar sig och våren är på gång! Här på skolan har det sedan sportlovet sjudit av härliga
aktiviteter och mycket kunskapsinhämtning så nu är alla våra elever väl värda det kommande
påsklovet nästa vecka.

I mitt förra brev berättade jag att vi fått våra korridorer och toaletter ommålade och det blev
verkligen fint. Efter det har vi även bytt ut arbetsbänkarna i träslöjdssalen och det har blivit ett bra
lyft för den salen och för våra elever att arbeta vid.
Ombyggnad matsal
För att fortsätta med renoveringsinformation kan jag även berätta att det kommer att göras ett arbete i
vår matsal under sommaren. Det är den inre matsalen som kommer att bli lite större genom att en
mellanvägg tas bort och på så sätt kommer vi åt ytterligare ett utrymme. Det kommer innebära att vi
får fler sittande platser i matsalen och på det sättet ska vi kunna justera våra mattider till det bättre,
samt att eleverna kan få lite längre tider i matsalen. Vi ser fram emot detta och målet är att allt ska
vara klart till skolstart i augusti.
Administrationen
Gunnel Frykenstam på vår administration, som ni säkert varit i kontakt med någongång, kommer att
sluta hos oss i slutet av april. Gunnel kommer att arbeta på utbildningsförvaltningen med nya
spännande uppdrag. Vi har rekryterat en ersättare efter Gunnel. Hon heter Charlotte Begby och hon
kommer att överta Gunnels arbetsuppgifter hos oss.
Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Varje år ska vi i skolan upprätta en ny plan mot diskriminering och kränkande behandling.
Vår är nu klar och vi har gått igenom den i personalgruppen, med alla våra elevråd, den har eller
kommer att tas upp i klasserna/mentorsgrupperna samt att jag har tagit upp den med
föräldraföreningens representanter vid vårt förra möte. Jag bifogar den även här med detta brev så
har även alla ni föräldrar den. Meningen är även att den ska läggas upp på vår hemsida. Planen utgår
från skollagen, läroplanen och diskrimineringslagen samt är skriven utifrån
diskrimineringsombudsmannen rekommendationer för vad som ska ingå i en sådan plan. Innehållet i
planen, hur vi arbetar åtgärdande, förebyggande och främjande utgår från det eleverna säger, vad
som kommer fram i får trivselenkät, stadens brukarundersökning för vissa årskurser samt
personalens uppfattning.
Har ni frågor och funderingar eller reflektioner kring planen och dess innehåll är ni välkomna att
kontakta mig.
Samlingar
Ett sätt att främja god kamratskap och att arbeta med trygghet på skolan är våra traditionella
samlingar. Att man i klasserna varje år samarbetar genom att sätta upp, träna in och sedan framföra
sin samling är ett värdefullt arbete på många sätt och inte minst för att skapa god gemenskap och
kamratskap i klassen och på skolan. Man tränar sig på dels att framföra något för andra dels när man
tittar på en samling är man en god publik. Att vara en god publik och uppskatta det man ser att andra
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elever framför är värdefullt för respekten och uppskattningen av andra elever på skolan. För att inte
sedan tala om att våra samlingar är ett fantastiskt sätt att avsluta veckan med. En trevlig tillställning
som fyller elever och personal med positiv energi och den känslan tar vi även med oss in i helgen.
Denna termin har även vår förskoleklass gjort premiär med att göra samling. Så härligt att se och
tryggt att veta att det ska de få göra varje år tills de går ut årskurs 9. Detta är verkligen en god
Höglandstradition som har sitt ursprung i skolans start för 85 år sedan och som ska bevaras.

Bild från Förskoleklassens scen i Samlingen om Petra och Petter och alla deras getter.

Trivselledares rastaktiviteter
Som ni säkert vet så har vi elever som är Trivselledare på skolan och de arrangerar lekar på några
raster i veckan. Det har stimulerat till roliga lekar och aktiviteter på rasterna för eleverna upp till
årskurs 6. Denna vecka har trivselledarna ökat sina rastaktiviteter till att omfatta alla raster som en
extra insats för att verkligen få med alla elever i rastaktiviteter. Kul har det varit och vi ser att
eleverna mår så bra när de rör på sig, leker och har kul ute på rasterna.
Uppehållsrum
För årskurs 7-9 har vi även kommit igång med vårt uppehållsrum för att ge möjlighet till en
gemensam lokal för rasten. I uppehållsrummet som är tillfälligt inrett i Mellanklubbens lokaler har vi
Kaveh som är vår fritidsledare. Så klart behöver vi utveckla detta vidare till att även innefatta
uteaktivitet.
Arbetsmiljörond
Vi har påbörjat den årliga arbetsmiljöronden i skolans lokaler. Med på ronden är vaktmästare,
administrativ chef, biträdande rektor, fackligt skyddsombud samt elevrepresentanter från årskurs 9
som gått en utbildning för detta. Vi har i år även haft elever från årskurs 7 och 8 på utbildningen för
detta och de auskulterar i årets rond för att kunna vara elevrepresentanter kommande år.
Nationella prov
Så här på våren så handlar det mycket om nationella prov i årskurserna 3, 6 och 9. Säkert har ni alla
hört talas om att den del prov kommit ut på sociala medier framförallt för årskurs 9. Vi har till
skolorna fått tydliggöranden från skolverket kring säkerhetsrutiner för proven. Dessa rutiner är väl
inarbetade hos oss och vi följer tydliggörandet till punkt och pricka.
Vårens aktiviteter framåt
Våren brukar vara full av aktiviteter så är det även denna vår. Här kommer ett axplock till er.
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Torsdagen den 20 april.
Alla föräldrar i årskurs 5-9 är inbjudna till en informationskväll i vår aula/biografen. Temat för
kvällen är information om betyg och bedömning samt information om språkvalet inför årskurs 6.
Inbjudan har gått ut i ett separat utskick till alla föräldrar i årskurs 5-9.
I dagens skola utgår en hel del av bedömningen av ett formativt förhållningssätt. Vi har haft en
journalist på besök hos oss i årskurs 9 och hos vår lärare Olle Carlgren som gärna pratar om betyg
och bedömning utifrån sin profession. Olle undervisar i svenska i årskurs 7-9. Läs gärna artikeln i
den medföljande länken. Det är även Olle som håller i vår informationskväll.
http://tidningenalfa.se/ett-verktyg-for-att-lyfta-larandet/
Fredagen den 28 april.
Kl 13 kommer vi att traditionsenligt sjunga in våren på Höglandsskolan.
Förutom sången till våren kommer tal att hållas både till Höglandsskolan och till våren.
Onsdagen den 3 maj
Vi firar Höglandsskolans dag och uppmärksammar att skolan är 85 år. Ni är alla välkomna denna dag
mellan kl 16-18. Kl 18 avslutas dagen gemensamt med tal till skolan. Försäljningsstånden kommer
att hållas öppna till 18.30.
Vecka 21, temavecka för årskurs 7-9,
Detta är skolans traditionella temavecka där man i de äldre årskurserna arbetar i olika teman hela
veckan på detta sätt.
Årskurs 7 kulturvecka, årskurs 8 arbetslivsvecka och årskurs 9 estetvecka.
Utöver allt detta så händer det alltid lite smått o gott i de olika klasserna i fritids och i arbetslagen.
Respektive föräldragrupp får alltid information genom era veckobrev.
Funderar ni på något är ni alltid välkomna att kontakta mig, biträdande rektorer eller
administrationen.
Önskar er alla Glad Påsk.

Vänliga hälsningar
Sandie Sandquist
Rektor
Sandie.sandqvist@stockholm.se

