Höglandsskolan
Utbildningsförvaltningen

Bromma den 27 april 2018

Hej alla föräldrar.
Idag har vi traditionsenligt hälsat våren välkommen. Vi samlades hela
skolan kl 13 och har sjungit både Höglandssången och Vintern rasat ut.
Jag har talat till våren och elevrådets ordförande Leo Gerdén till
Höglandsskolan. Det är en stämningsfull tradition och nu hoppas vi att
våren är här på riktigt och inte bjuder på fler bakslag.
Höglandsskolans dag den 3 maj kl 16-18.30
På torsdag nästa vecka är det dags för den årliga Höglandsskolans dag som föräldraföreningen bjudit
in er alla till.
Årets program ser lite annorlunda ut då vi vill att ni denna dag ska få se så mycket av vår verksamhet
som möjligt. Det innebär att vi inte kommer att ha några direkta lektioner utan vi kommer att ha
utställningar med elevernas arbete istället. Eleverna kommer även att på plats berätta för besökarna
om det som visas. Jag bifogar sist i detta brev utställningarnas program så passa på och besök så
många som ni kan utöver shoppingen i de olika stånden.
Kl 18 samlas vi på framsidans skolgård och jag håller ett litet tal till Höglandsskolan.
Mycket varmt välkomna på Höglandsskolans dag.
Observera att vi har närvaroplikt för eleverna på Höglandsskolans dag och de blir kompenserade
med ledighet på måndag den 30/4. Fritids är öppet för de som anmält sig dit.
Trivsel, trygghet och Plan för kränkande behandling.
Vi har i slutet på höstterminen gjort en trivselenkät med alla våra elever.
Resultatet och analys av den är ett av underlagen som sedan ligger till grund
för upprättandet av årets Plan för kränkande behandling. Vi ser att våra
elever är trygga på skolan och att det arbete vi gör bidrar till detta. Givetvis
vill vi hela tiden både säkerställa att eleverna har det bra här men även att
det ska bli än bättre. Vi arbetar därför intensivt med dessa frågor likväl som
vi arbetar med elevernas kunskapsutveckling.
Till det här året har Skolverket ändrat vilket innehåll skolans Planer för kränkande behandling ska
ha. Det innebär att diskrimineringsgrunderna som tidigare varit med ska tas bort och Planen ska
endast följa skollagens kapitel 6. Åtgärder mot kränkande behandling.
Arbetet med diskriminering ska läggas i ett eget flöde och arbetas med kontinuerligt under året. Jag
återkommer med det när vi har gjort den planen tydlig.
Plan för kränkande behandling finns nu tillgänglig på vår hemsida och ni hittar den på denna länk:

https://hoglandsskolan.stockholm.se/likabehandlingsarbete
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Matematik, teknik och vetenskapskryssning
Jag berättade i förra rektorsbrevet att klass 8A denna termin tävlat både i matematik under ledning av
Eva Wördèn i tävlingen Sigma och teknik i tävlingen Teknikåttan
under ledning av Magnus Thelin. Det har gått bra för klassen och i
teknik kom de till regionfinal. I den finalen gick tävlingen bland annat
ut på att bygga en bollkastare som skulle skjuta iväg en pingisboll och
träffa en korg på ett visst avstånd. Eleverna konstruerade, byggde och
testade sin kastare. På tävlingen lyckades de få i alla 10 bollar och de
fick även full pott för den blogg de haft, vilket gjorde att de låg mycket
bra till i början av tävlingen. Därefter följde ytterligare
tävlingsmoment men klassen blev tyvärr utslagna i den sista delen som
var utslagsgivande för tävlingen.
Eftersom det gått så bra för klassen och de kvalificerat sig till dessa
tävlingar blev de erbjudna av Uppsala universitet att delta i en
vetenskapskryssning på Vikinglines fartyg SciCruise. Detta var ett
alldeles nytta arrangemang för året och gjordes av Uppsala universitet
i samarbetet med Åbo universitet och ytterligare ett finskt universitet. I
detta arrangemang, som genomfördes i tisdags denna vecka, deltog
150 elever från Sverige och 250 från Finland. Dagen var fylld av
föreläsningar, workshops och uppvisning av olika elevprojekt. Även representanter från båten
berättade om hur den fungerar med ett bränslesystem som delvis drivs med naturgas. Det blev en
givande kryssning i vetenskapens tecken för våra elever. Vad jag förstod på eleverna när jag pratade
med dem, dagen efter resan, var att de var mycket nöjda och att det hade varit en givande och
intensiv dag. När jag pratade med Magnus och Susanne som var med från skolan var även de mycket
nöjda och även mycket stolta över våra elever som var så trevliga och exemplariska under resan.
Stort och varmt tack till er föräldrar som följde med och var behjälpliga på resan.
Nationella prov.
Våren i skolan är fylld av nationella prov för våra elever i årskurs 3,6 och 9. I årskurs 3 och 6 kan
proven genomföras enligt plan men för årskurs 9 stöter det ibland på problem. Ni har säkert hört att
en del prov sprider sig på sociala medier och är så fallet och våra elever har sett dem kan vi inte
genomföra de ordinarie proven. Detta har inträffat både när det gäller årskurs 9 prov i svenska
tidigare denna termin samt med engelskaprovet i denna vecka. Det innebär att vi då sätter in ett
extraprov som Skolverket tillhandahåller. Provet är detsamma i värde som det ordinarie provet och
ger samma underlag för bedömning. Det är tråkigt tycker både vi och våra elever som vill bli rättvist
bedömda och vi ger dem en eloge för detta.
https://mitti.se/nyheter/hoglandsskolan-efter-provlackan/?omrade=bromma

Nytt från skolverket inför nästa läsår
Dessa nyheter träder i kraft redan till hösten.
Förskoleklassen: blir obligatorisk, det innebär att skolplikten börjar med förskoleklass och eleverna
har närvaroplikt.
Programmering: de flesta ämnen utvecklas till att även ha digitala inslag och programmering ska
ingå i matematik och teknik.
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Prao: kommer tillbaka och blir obligatoriskt i årskurs 8 eller 9 från och med hösten.
Alla dessa områden håller vi på och förbereda oss på. Vi arbetar med att utveckla vår digitala
kompetens på skolan och i det ingår även programmering.
Tillsammans med vår studie- och yrkesvägledare planerar vi hur vi ska arbetat med praon för berörda
elever.
Jag återkommer med ytterligare information när vi är klara med detta.
Personalinformation
Jag vill även här meddela er att en av skolans lärare, Carin Högfelt, efter en tids sjukdom gått bort.
Carin arbetade med de äldre eleverna i ämnena spanska och franska. Carin har varit sjuk under den
tid jag varit här som rektor så jag har inte träffat henne. Jag har förstått på medarbetarna här att hon
var mycket omtyckt och uppskattad av både elever och kollegor. Vi tänker på hennes närmaste och
beklagar sorgen.
Höglandsskolans bilfria veckor med start 2 maj
Här kommer en hälsning från föräldraföreningen där de uppmanar er att delta i våra bilfria veckor
som startar den 2 maj. Informationen finns även på vår hemsida via denna länk:

https://hoglandsskolan.stockholm.se/

Nu är det dags för bilfria veckor på Höglandsskolan!
Tillsammans kan vi förbättra trafikmiljön runt skolan för våra barn. Höglandet erbjuder
fantastiska möjligheter för elever att röra sig till och från skolan. Passa själv på att njuta av vårens
härliga morgnar och få en nypa frisk luft på morgonen tillsammans med ditt barn. Ta hjälp av
vänner och andra föräldrar för att hitta en lösning.
- Elever som går till skolan får motion och frisk luft.
- Med motion och frisk luft får barnen lättare att koncentrera sig i skolan.
- Under promenad eller cykeltur får barnen också en egen stund med sina föräldrar och vänner.
Hjälp oss att förbättra skolans närmiljö under dessa vårveckor!
Höglandsskolans föräldraförening

Avslutningsvis önskar jag er alla en trevlig Valborg, skön vår och trevlig helg.
Vänliga hälsningar
Sandie Sandquist
Rektor
Sandie.sandqvist@stockholm.se
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Utställningar Höglandsskolans dag.
Årskurs F-6
Utställning

Klass/grupp

Ansvarig lärare

Plats/sal

Läsårets arbete.

Förskoleklass

Ulrica

Virvel

Läsårets arbete.

1

Birgitta

Virvel

Kom och träffa Picasso. Han berättar

2

Annelie

A 201

Jordens och livets utveckling.

3

Jenny

A 106

Elevernas egna målningar, ihopsatt

4A

Ola

A 409

Läsårets arbete.

4B

Emelie

A 408

En utställning om ”Analysmodellen”

5A+5B

Cathrin

A308

5B+5A

Silva

A309

Skrivprojekt ”huset”

6A+B

Lisen, Åsa T

A407

Illustrationer till skrivprojektet ”huset”.

6A+B

Magda

A313

om sin barndom och visar tolkningar
av sin konst.

till ett collage, av Grindslanten.
Konstnären vi då arbetat med är
August Malmström.

dessutom kommer det finnas
möjlighet till en liten ”workshop”
”prova på”.
Tekniksaker kommer ställas ut.
B.la. flygplan och uppfinningar med
texter till.

Årskurs 7-9
Utställning

Klass/grupp

Ansvarig lärare

Plats/sal

Eng superheroes, franska

7A

Karin, Predrag och

B203

7B

Jenny

B206

8A

Eva och Magnus

B102
B305 och B306

Sigmatävlingsutställning och
teknikåttan
Konsthistoria +

9A

Maggan och

tyska planscher

9B

Christin

Konsten i tunnelbanan

9AB

Anna S

Textilslöjden

Solstolsreportage + affischer

8B

Anders och Olle

Träslöjden

Uppis

Blandat

Kaveh

Uppis (B304)
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