Hej alla föräldrar på Höglandsskolan.

Bromma den 26 april 2019

Påsken är över, vårvärmen har kommit på riktigt och tror det eller ej men snart är detta läsår slut.
Men innan det ska vi så klart hinna med många olika saker och moment i
skolan. Det pågår ännu nationella prov för våra elever i årskurs 3, 6 och 9.
Det är undervisning i alla ämnen och ambitionen är hög för att lära så
mycket som möjligt innan det blir sommarlov. Det är skolresor, utflykter
och idrott utomhus och andra trevligheter på gång.
Valborgsmässoafton:
Vi firar traditionsenligt in våren på Valborgsmässoafton här på skolan. Det brukar vara stämningsfullt
då hela skolan samlas på skolgården och Elevrådets ordförande i 7-9 håller tal till Höglandsskolan och
jag håller tal till våren. Vi sjunger ”Vintern rasat ut” och avslutar så klart med Höglandssången.
Höglandsskolans dag den 9 maj.
Välkomna alla till Höglandsskolans dag den 9 maj kl 16-18.30. Vi gör som förra året, alla klasser gör
en utställning med något de arbetat med under läsåret. Jag bifogar klassernas utställning med detta
brev så ser ni vilket fantastiskt arbete som kommer att visas. Välkomna att gå runt och besöka våra
olika utställningar och gör gärna ett besök även i de klasser där ni inte har era barn så får ni en bild av
hela skolans arbete. Dagen kommer att avslutas på skolgården, 18.15 med avslutningstal till
Höglandsskolan.
Vi kommer även denna dag få besök av två grupper ”gamla elever” till Höglandsskolan som gick ut
för 60 år sedan. Vi tycker det är trevligt att visa upp vår skola för ”gamla elever”. Vid dessa besök får
även vi veta hur det var att gå på Höglandsskolan ”förr i tiden” och det är intressant.
Matteklubben
Igår fick ni ett utskick om erbjudande att delta i en matteklubb för elever i årskurs 4-9 med särskilt
intresse för Matematik i våra Brommaskolor. Jag bifogar det även med detta brev. Vi är några rektorer
som tillsammans med grundskolechef arbetat fram matteklubben för att skapa möjligheter till
matematisk stimulans för elever utanför skolan. Träffarna kommer att ske på Äppelviksskolan och
precis som det står i informationen vill jag förtydliga att detta inte kommer att ligga till grund för
bedömning av ordinarie lärare eller sammankopplas med ordinarie undervisning. Detta handlar om att
tillsammans med andra få möjlighet att arbeta ytterligare med matematik om man har ett brinnande
intresse och fallenhet för det. Vi börjar denna termin och det är meningen att det även ska fortsätta
nästa läsår. Sista anmälningsdag 1/5.
Organisation läsåret 19/20
Söka skola perioden är nu avslutad och vi summerar hur vår organisation kommer att se ut nästa läsår.
Som ni vet har vi en parallell i årskurserna Förskoleklass - årskurs 3 och två paralleller i årskurs 4-9,
det är på grund av att våra lokaler inte räcker till fler klasser. Vi har alltid mycket sökande till
förskoleklassen och kan tyvärr inte ta emot alla som söker. Därefter ska vi öka till två klasser i årskurs
4. Till det finns ingen direkt avlämnande skola utan det handlar om antalet elever i området och elever
som byter skola för att komma till oss, vilket såklart är en chansning då man redan går på en skola. Får
vi sökande elever kan vi bilda två klasser till årskurs 4. Förra året kunde vi skapa två klasser med ca
30 elever i varje klass som är den storlek vi behöver ha för att få runt ekonomin på skolan. Till nästa
läsår kommer det även bli två klasser i årskurs 4, och det är vi glada för, men de är inte fulla utan det
kommer att finnas platser för elever som ännu vill söka till oss. Vi har även fått några nya elever till
våra blivande årskurs 6:or så vi kan fylla upp de två små klasserna lite. I övriga klasser är det däremot

fullt till bristningsgränsen. Givetvis blir det konsekvenser för bemanning av organisationen när vi inte
har fullt av elever i alla klasser men vi försöker att effektivisera så att konsekvenserna ändå inte blir så
märkbara.
Uppdatering av mailadresser
Jag vill uppmana er att uppdatera era mailadresser i Skolplattformen och maila till Margarita på vår
administration när ni byter mailadress. Annars får ni inte mailen och information från skolan. Mail till
Margarita: margarita.velander@stockholm.se
Ledigheter elever
Jag vill påminna er om att era barn ska vara i skolan när det är skoltid och att semesterresor ska ligga
på loven, även när det är klämdagar. Jag märker att ansökningarna om semester ökar och det är inte
ok. Eleverna har skolplikt och för lärarna blir det ytterligare arbetsbelastning för elever som är lediga.
Givetvis kan det finnas särskilda skäl till ledighet men det är en annan sak än semester.
Ledighetsansökningar kommer även in mycket sent och kan bli liggande om jag inte är på plats. De
behöver lämnas in senast 2 veckor före ledigheten för att kunna hanteras i tid. Jag ber er respektera
detta.
Uppföljning maten
I förra rektorsbrevet skrev jag om att vi skulle ha ett möte med vår matleverantör från Beckomberga
då vi inte var helt nöjda med maten. Det har vi haft och det blev ett mycket bra möte. Vi kunde då
redogöra för hur maten blir när den levererats till oss samt att vi fortsätter att återkoppla när vi tycker
att maten är bra och inte. Ett mycket bra möte där vårt gemensamma mål är att maten ska bli så bra
som möjligt. Vi har redan märkt av förändringen på några maträtter.
Det var allt för denna gång.
Jag önskar er en fortsatt trevlig vår och hoppas vi ses på Höglandsskolans dag.
Vänliga hälsningar, Sandie Sandquist
Rektor
Lägger här nedan in läsårsagendan här så har ni den aktuell.
Vårens läsårsagenda, 2019:
Fredag 31/5: lovdag, fritids öppet, anmälan om behov.
Fredag 7/6: kompdag för Höglandsskolans dag för alla elever, fritids öppet, anmälan
om behov.
Tisdag 11/6: Avslutning och sommarlovet startar
Torsdag-fredag 13-14/6. Studiedag för all personal, fritids stängt.
Vecka: 28-31 fritids stängt.
Läsårsagenda nästa läsår 19/20
Höstterminen 2019

Vårterminen 2020

Måndag 19/8. Skolstart för elever

Torsdag 9/1 skolstart elever

Vecka 44: höstlov

Vecka 9: sportlov

Torsdag 19/12 julavslutning

Vecka 15: påsklov
Tisdag 9 juni sommaravslutning

