Bromma den 8 februari 2019

Hej alla föräldrar på Höglandsskolan.
Vi är mitt emellan jullov och sportlov, det är god stämning på skolan och flitens lampa lyser bland
våra elever liksom hos våra lärare och fritidspersonal. Alla bidrar på bästa sätt till den trivsamma
atmosfär vi har och som vi kallar för Höglandsandan. Efter ett litet uppehåll runt jul så är åter
samlingarna på gång igen och så gott som varje fredag ett tag framöver förgylls förmiddagarna med att
vi får se en Samling. Det är verkligen värdeskapande, ett tydligt tecken på att man uppskattar varandra
och det bidrar till god stämning och stolthet för alla.
Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan
Vi i skolledningen har precis avslutat januaris stora projekt som innebära att analysera året som gått i
en Verksamhetsberättelse och sedan planera det kommande året med en Verksamhetsplan. Underlag
till detta har även all personal varit med och utvärderat, analyserat och planerat men vi i skolledningen
har sammanställt. Även eleverna har varit med på olika sätt i detta genom klass- och elevråd. Ett annat
underlag som vi använder är brukarundersökningen som elever och ni vårdnadshavare med barn i
Förskoleklass, åk 2, 5 och 8 även är med och svarar på. Sammantaget så blir man både glad och stolt
när vi gör detta arbete för vi ser att det systematiska och gedigna arbetet vi har på flera områden i vår
verksamhet ger goda resultat både vad gäller kunskapsmål, betyg som trivsel och trygghet.
Dessa planer kommer så småningom när de är klara från förvaltningen.
Kom nu ihåg att svara på årets Brukarundersökning ni som fått den.
Budget
Men ett resultat är inte lika bra och det är vår budget. Vi gick minus detta läsår, eftersom vi gjort det
två år i följd är vi från och med detta år en så kallad anslagsenhet. Det innebär att vi kommer att
behöva göra ytterligare effektiviseringar i vår organisation för att få budgeten i balans. Exakt vad det
innebär kommer att blir klart under våren och gälla from höstens planering. Anledningen till
budgetunderskottet är mindre elevantal än förväntat.
Veckobrev och Skolplattformen
Vi har nu börjat att lägga ut alla veckobrev i Skolplattformen, men de skickas som ni märker
fortfarande till er per mail. Men det kommer inte att vara så länge till då det är meningen att all
information ska läggas till er föräldrar i Skolplattformen så vänj er vid att gå in där. Respektive
klasslärare kommer att informera er när de inte längre skickar veckobreven på mail. Jag bifogar en
länk till supportguider för Skolplattformen
http://supportguider.stockholm.se/vhskolplattformen.filter
Skolmaten
Vi är i stort sett nöjda med vår skolmat, som vi får från Beckomberga skola. Men vissa rätter håller
inte måttet tycker vi. Därför har jag utöver de vanliga mötena vi har med skolmåltiden kallat till ett
extra möte där vi mer specifikt ska prata om de olika rätterna och se om vi kan komma till någon bra
lösning, så att ni vet att vi arbetar med denna fråga.
Det polska köttet: denna information har jag fått från förvaltningen att informera om.
Höglandsskolan har inte serverat det polska kött som media rapporterat om
I media har man i veckan rapporterat om att en skolmatsleverantör som levererar skolluncher till
skolor i Stockholm, har använt det polska köttet i sin produktion. Efter kontakt med leverantören

konstateras att ingen av de två kommunala skolorna som använder denna skolmatsleverantör fått något
av köttet. Vi använder inte denna leverantör och vår skola har alltså inte serverat det polska köttet
i skolrestaurangen.
Föräldraföreningen
Just nu håller föräldraföreningen på att rusta upp den loge eleverna använder när de gör sina
samlingar. Det kommer att bli så fint. Det är målat och en del inredning är på plats och inom kort tid
kommer ytterligare möblemang som kommer att göra detta rum så praktiskt och fint.
Vi tackar så otroligt mycket för det som görs.
Höglandsskolans Dag den 9 maj.
Vill förbereda er på datumet för Höglandsskolans dag och att det är obligatoriskt för eleverna att delta
i detta och ni föräldrar, släkt och vänner är välkomna. Alla får sedan kompledigt den 7 juni som är en
fredag och klämdag. Vi kommer att ha samma upplägg som förra året då det var mycket uppskattat,
det vill säga att eleverna ställer ut något de arbetat med under läsåret i sina klassrum och det gäller för
alla F-9.
Hemkunskapen
Jag kan meddela er att Linda Lindvall, lärare i hemkunskap, kommer att sluta hos oss i början på mars.
Vi är snart klara med rekryteringsprocessen och det ser ut som om vi kommer att kunna ha ny behörig
hemkunskapslärare på plats direkt.
Ledighetsansökningar
En del av er vårdnadshavare skickar ledighetsansökningar till mig direkt på mailen.
Jag ber er att inte göra det, det blir dubbel administrativ hantering för min del som tar onödig extra tid.
Om ni behöver skicka ansökningarna på mail ska ni skicka dem till vår skolsekreterare som ansvarar
för den administrativa hanteringen. Hennes mailadress: margarita.velander@stockholm.se
Konsten i tunnelbanan ett projekt i slöjd för årskurs 9
I dag fick hela skolan ta del av den årliga utställningen Konsten i tunnelbanan, ett projekt i årskurs 9
där eleverna använder konsten på tunnelbanestationerna som inspiration till ett konstverk. Sitt
konstverk tillverkar de sedan i samverkan med sy- och träslöjd och skriver en text om hur de tänkt om
det valda verket. Det blir så fina arbeten och här visar eleverna verkligen sina samlade kunskaper från
de estetiska ämnena och åren på Höglandsskolan. Med stolthet har de även varit guider på dagens
utställning för besökarna. Tusen tack för det fina arbetet och den fina utställningen. Här kommer några
smakprov:

Klassmorfar
Vi är med i ett projekt från staden som handlar om Kompletterande kompetenser, vilket innebär att
man ser över lärarnas arbetsuppgifter för att se om man kan lämna över något till exempelvis en
lärarassistent. Projektet är inte klart ännu och de lärarassistenter som vi eventuellt skulle kunna få
tillgång till blev inte aktuella. Men vi fick då i stället kontakt med Klassmorfarföreningen. Är man
klassmorfar går man en 1-årig utbildning till Elevstödjare som ges på Tollare Folkhögskola. Vi
kommer under våren med början vecka 7 att ha en klassmorfar placerad hos oss. Vår klassmorfar heter
Bertil och kommer att vara ansluten i första hand till årskurs 5 under skoltid samt rasterna. På
eftermiddagarna kommer han att vara på Villans fritids.
Skolavslutning den 11/6.
De flesta av er kommer säkert ihåg att förra året kom restriktioner från brandmyndigheten om att det
är ett begränsat antal personer som får vistas samtidigt i kyrkan, där vi har avslutningen. Det kom att
innebära att vi behövde begränsa hur många som kunde komma från respektive familj till
avslutningarna. Vi har nu diskuterat, vänt och vridit på olika lösningar för att göra skolavslutningarna
på annat sätt, så att så många som möjligt kan besöka dem. Vi har dock inte kommit fram till någon
lösning som vi tycker skulle vara bättre än att behålla våra avslutningar som de är och tyvärr blir det
då samma begränsning på besökare denna avslutning.
Anledningen till att vi vill ha avslutningen i kyrkan, är att det ger elevernas framträdanden bästa
förutsättningar. Det finns ingen större kyrka i närheten som vi kan ha som alternativ. Att ha
avslutningen utomhus är inte möjligt för elevernas framträdanden och det finns ingen annan plats som
vi alla får plats på. Att göra 4 avslutningar istället för 3 som vi har nu, blir konstigt i fördelningen
mellan klasserna samt att det skulle ta hela dagen och vi mäktar inte det.
Jag hoppas att ni förstår vårt beslut och det viktigaste som vi tycker, är att ge eleverna en fin
avslutning på deras skolår.
Här nedan kommer vårterminens läsårstider samt även nästa läsårs tider.
Vårens läsårsagenda, 2019:
Vecka 9: sportlov
Måndag 25/3 studiedag. Elever lediga, fritids öppet.
Vecka 16: Påsklov
Fredag 31/5: lovdag, fritids öppet, anmälan om behov.
Fredag 7/6: kompdag för Höglandsskolans dag för alla elever, fritids öppet, anmälan om behov.
Läsårsagenda nästa läsår 19/20
Höstterminen 2019
Måndag 19/8. Skolstart för elever
Vecka 44: höstlov
Torsdag 19/12 julavslutning

Vårterminen 2020
Torsdag 9/1 skolstart elever
Vecka 9: sportlov
Vecka 15: påsklov
Tisdag 9 juni sommaravslutning

Med detta önskar jag er en fortsatt härlig vinter och trevligt sportlov när det infaller.
Vänliga hälsningar
Sandie Sandquist rektor
Sandie.sandqvist@stockholm.se

