Höglandsskolan
Utbildningsförvaltningen

Bromma den 16 november 2018

Hej alla föräldrar på Höglandsskolan!
Hösten är här, första delen av höstterminen är avverkad och eleverna har haft ett välförtjänt lov. Nu är
vi åter tillbaka i vardagen, lektioner varvas med våra traditioner och vi har redan njutit av några klassers
Samlingar och även vår skrivartävling Gåspennan.
Vid årets Gåspenna, som genomfördes förra fredagen, delades som vanligt ut pris till en vinnare i varje
stadium, låg- mellan och högstadiet. Årets tema var att skriva en berättelse om ”vad man lämnar för
fotspår eller minnen efter sig”. Prisutdelningsceremonin har vi i Bromma gymnasiums aula, där alla
våra elever F-9 får plats, och programmet leds av skolans elevråd. När väl
vinnaren kallats upp till scenen, läses en del av berättelsen upp av
elevrådets representanter. Det är storslaget att få lyssna till de vinnande
bidragen samt den högläsning som det blir. Några klasser framför sånger
på temat och texter av klassiska författare läses även upp. Jag vill
poängtera att detta genomförs för hela skolan gemensamt för elever F-9,
vilket vi också ser som en del av vårt trygghetsarbete. Även jag håller ett
tal på ämnet och i år handlade det om spår som Hoburgsgubben lämnat efter sig på södra Gotland.
Skolsköterska på plats
Jag har glädjen att informera er om att vi nu har vikarierande skolsköterska på plats detta läsår. Det är
Marie Nilsson som början hos oss i veckan. Marie är erfaren skolsköterska och kommer att göra alla
de uppgifter en skolsköterska ska göra. Det kommer att ta några dagar innan Marie kommer in i alla
digitala system och att hennes mailadress blir klar. Vi lägger ut den på hemsidan när hon blir inkopplad
på mailen. Hon kommer att ha samma telefonnummer som Linda hade, även den finns på hemsidan.
Skolkatalogen
Årets skolkatalog är på gång och kommer inom det närmaste. Vi har haft lite sena omfotograferingar
därav den sena utgivningen.
Logen till aulan
Höglandsskolans föräldraförening håller på och målar och fixar i den loge som eleverna använder när
de har Samling. Det tackar vi för och det kommer att bli så fint när det blir klart.
Trivselenkäter
Alla våra elever har fått svara på vår Trivselenkät där vi frågar efter hur de har det på skolan, med
trivsel, trygghet och studiero. Resultaten sammanställs sedan klassvis och i klasserna arbetar man
sedan med det som man behöver förbättra utifrån vad eleverna tycker. Vårt trygghetsteam
sammanställer även enkäten årskursvis, stadievis och för hela enheten. Resultaten analyseras och de
åtgärder vi behöver göra ligger sedan till grund för den nya Planen mot kränkande behandling som ska
upprättas för 2019. Vi kan se på enkäterna att våra elever trivs i skolan, de är för det mesta studiero,
och det finns en del upplevd stress som vi behöver arbeta med. Jag återkommer med Planen när den
är klar.
Uppföljning av vår verksamhetsplan
Förra årets kunskapsresultat var mycket höga och vi presenterade dem på de föräldramöten vi hade i
början av läsåret. Detta är nu sammanställda i höstens Tertialrapport. I den följer vi även upp de mål
vi satt för året för att se hur vi arbetar med dem och om de ger den effekt som vi vill. Vi kan inte annat
än att vara stolta över våra goda resultat, men även att de rutiner som vi arbetat fram är framgångsrika
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och bidrar till den goda utvecklingen. Det vi dock inte tycker är så roligt är att vi fortfarande har en
ansträngd budget. Anledningen till det är att vi har mindre antal elever än planerat och det hänger
fortfarande i.
Lektionsbesök
Just nu är jag och de biträdande rektorerna, Anna och Martin ute på lektionsbesök. Det är både viktigt,
roligt och stimulerande för oss i skolledningen att vara med på hela lektioner och se dem från början
till slut. Vi tittar då på undervisningen och dess innehåll och får även en bild av våra olika elevgrupper.
Efter lektionen har vi ett samtal med respektive lärare om det vi varit med om.
Skolplattformen
Vi kan bara konstatera att Skolplattformen inte fungerar som förväntat för oss på skolorna. Hur
skolplattformen fungerar och inte skiljer sig även inom samma skola, så från en lärare kan ni få vissa
saker, har ni sedan syskon i en annan klass kanske det inte går att få på samma sätt därifrån. Vi hoppas
det löser sig så småningom. Vi fortsätter därför med samma rutin för veckobreven som tidigare genom
att vi både lägger ut veckobreven på Skolplattformen men skickar dem även via mail till er. Så när ni
ändrar er mailadress så gör ni det både på Stockholm stads hemsida och till vår administration enligt
följande från tidigare rektorsbrev:
 Logga in på Stockholm stad och Mina sidor eller på: www.etjanster.stockholm.se
Där ser ni om det är rätt mailadress registrerad på er annars ändrar ni adressen.
 När ni ändrar er mailadress mailar ni det även till vår administration och till klassläraren. (gör
ni inte det kommer ni inte att nås av mailutskick från skolan) (för årskurs 7-9 ser över i
skolplattformen och mailar vår administration)
 Administrationens mailadress: margarita.velander@stockholm.se
 Skolan skickar alltid mail till grupper som hemlig kopia så man inte ser varandras adresser.
Läsårsagenda
Det lackar fortare än vi kan ana mot jul och jullov. Höstterminen avslutas fredagen den 21 december
och vi räknar med att eleverna slutar kl 13.30. Här kommer även med vårterminens datum.
Höstterminen 2018
Vårterminen 2019
Fredag, 21/12 Julavslutning
Onsdag 9/1 skolstart
Vecka 9, sportlov
Måndag, 25/3 studiedag
Vecka 16, påsklov
Fredag, 31/5 lov
Tisdag, 11/6 sommaravslutning
Höglandsskolans torsdag, 9/5
Jag önskar er en fortsatt skön höst.
Funderar ni på något är ni alltid välkomna att höra av er.
Vänliga hälsningar
Sandie Sandquist
Rektor
Sandie.sandqvist@stockholm.se

