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Utbildningsförvaltningen

Bromma den 25 oktober 2019

Hej alla föräldrar på Höglandsskolan.
Halva terminen har gått, hösten är här på allvar och höstlovet närmar sig för våra elever.
Det har varit en härlig och som vanligt intensiv start på läsåret och jag hoppas att ni som är nya har lärt känna
Höglandsskolan och börjar finna er väl tillrätta hos oss. När jag går omkring i skolan eller besöker lektioner uppfylls jag av
den iver och aktivitet som finns i klasserna till att arbeta, lära sig och att hela tiden göra sitt bästa. Det känns som en bra
grund för elevernas utveckling och lärande.
Några av våra traditioner och det som utmärker Höglandsskolan är vi redan i gång med. Jag tänker bland annat på
Samlingar som framförs i aulan för hela skolan och kulturkvart som man har inom klassen. Veckan efter höstlovet har vi
final i vår skrivartävling Gåspennan. Till den har eleverna under hösten skrivit berättelser utifrån årets tema ”En öde ö”
som spinner på klassikern om Robinson Crusoe. Prisutdelningen till vinnarna i de olika kategorierna, årskurs 2-3, 4-6 och
7-9, leds av elever som läser ur vinnarbidragen samt skolans elevråd är involverade. Årkurs 1 och 5 framför sånger på
temat. Tillställningen har vi i Bromma gymnasiums aula där hela skolan får plats. Våra gemensamma traditioner,
genomarbetad rastverksamhet, dagliga arbete utifrån trivsel, trygghet och arbetsro tror vi gynnar eleverna och ger dem bra
skoldagar i en trygg miljö.
Skolinspektionens enkät, svarsperioden är mellan den 4-29/11.
Skolinspektionen genomför ungefär var tredje år en enkät på skolorna och i år är det dags igen. Det innebära att alla
vårdnadshavare vid skolan erbjuds att svara på den. Elever i årskurs 5 och 9 ska även svara likväl som alla lärare som
undervisar i årskurs 1-9. Personal och elever kommer att svara på enkäten på skolan och ni vårdnadshavare gör det genom
det bifogade dokumentet där information och inloggningskod finns. Vi är glada om ni så många som möjligt tar några
minuter och svarar på enkäten så att vi får en så rättvisande bild som möjligt. Dess svar brukar även ligga till grund om
skolinspektionen sedan ser nödvändigheten av att göra ytterligare en granskning av skolan. Resultaten presenteras på
Skolverkets sida ”Välja skola”
Kommunikationsgång mellan skola och hem vid frågor om ämne och undervisning.
Vi har i personalgruppen pratat om hur vi vill ha kommunikationen mellan skola och hem när det gäller frågor kring
undervisning och mentorsskap. Vi upplever att det fungerar bra men jag vill bara förtydliga detta. När ni har frågor om
undervisning, arbetsuppgifter, prov etc inom ett visst ämne vänder ni er direkt till undervisande lärare. Handlar det om ert
barn övergripande och olika behov eller information om något, vänder ni er i första hand till mentorn i åk 7-9 och
klassläraren som är i årskurs F-6. Vi hoppas det ska underlätta att frågorna inte behöver slussas mellan olika personer och
fördröja möjligheten till god kommunikation.
Skolmaten
Som jag informerat er tidigare om har vi gjort ett arbete med skolmaten. Glädjande så börjar nu även våra elever att
berömma maten och det känns verkligen bra. Vid flertal tillfällen har elever spontant sagt till mig att ”vilken bra mat vi har
nu” och jag har även hört att detta kommit fram vid en del utvecklingssamtal. Verkligen roligt att höra att vårt arbete har
givit resultat och att eleverna är nöjda. Givetvis fortsätter vi vårt arbete med att kontinuerligt följa upp maten med vår
leverantör.
Biblioteket och elevråden
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Utbildningsförvaltningen
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Vi har två väl fungerande elevråd på skolan ett för årkurs 1-6 och ett för årskurs 79. I dessa tar eleverna upp olika frågor om sin skolmiljö, trivsel och vad de vill att
vi ska förbättra. Just nu har de fått vara med och ge förslag till vilka nya böcker de
önskar till biblioteket. Det har inkommit många bra förslag till våra
biblioteksansvariga att beställa.

Sida 2 (2)

HLR och hjärtstartare
På studiedagarna i augusti fick all personal på skolan utbildning i HLR, hjärt- och lungräddning. I samband med detta
beställde vi även en hjärtstartare som alla fick utbildning i att använda. Hjärtstartaren sitter i A-husets entré där man går
upp till vår administration. Det kan vara bra för er att veta att där finns en hjärtstartare.
Kvarglömda kläder-hämtas vid ingång A3 senast fredag vecka 45.
Vi har många kvarglömda kläder hos oss. De ligger i korridorer och i idrottens omklädningsrum. Vi kommer att veckan
efter lovet lägga ut alla dessa kläder i A-husets entré längst in i hörnet på skolgården. Kom dit och se om något är ert och
ta hem det! Det som inte är borttaget när veckan är slut det vill säga den 8 november kommer vi att skänka till en
klädinsamling.
Studie- och yrkesvägledare
Vi är klara med ny studio- och yrkesvägledare till skolan. Hon heter Josefin Johansson och tillträder i mitten på december.
Rekrytering av biträdande rektor.
Vi är i slutfasen av rekryteringen av biträdande rektor för årskurs 4-9. Vi har haft ca 40 sökande till tjänsten och intervjuat
de mest intressanta kandidaterna. Nu är 3 av dem uttagna till slutintervjuer där personalen och skolans fackliga
samverkansgrupp även står för en del av intervjuerna. Därefter kommer jag att ta ett beslut om vem vi kommer att
erbjudan tjänsten. Vi räknar med att den ska kunna tillträdas i början på nästa läsår. Lennart Berglind är kvar tills den nya
är på plats.
Läsårets agenda:
Höstterminen 2019

Vårterminen 2020

Höstterminens första dag: 19 augusti

Vårterminens första dag: 9 januari (8 januari

Höstlov: 28 oktober–1 november

studiedag för skolan). Fritids stängt 7-8/1 pga

Höstterminens sista dag 19 december

studiedag. Jourfritids anmäls till Sofia Åkesson.
Sportlov (vecka 9): 24–28 februari
Påsklov (vecka 15): 6–9 april
Tisdag 14/4 studiedag för skolan.
Lov vid Kristi Himmelsfärds dag: 22 maj
Läsåret slutar: 9 juni

Med önskan om en fortsatt härlig höst och skönt lov för våra elever.
Vänliga hälsningar
Sandie Sandquist, rektor
Sandie.sandqvist@edu.stockholm.se

Höglandsskolan
Utbildningsförvaltningen
Höglandstorget
16771 Bromma
Växel 08-508 43 200
Fax 08-508 43 201
hoglandsskolan@stockholm.se
stockholm.se

