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Hej alla föräldrar på Höglandsskolan.
Sommaren står för dörren och läsåret är så gott som slut och snart får
våra elever ett välförtjänt sommarlov. När man så här i slutet på ett
läsår tittar tillbaka på året kan jag inte annat än förundras över det arbete
som eleverna åstadkommer och vad de lär sig hela tiden. När vi
summerat våra kunskapsresultat ser de mycket fina ut, de kommer
officiellt så småningom. I våra klassrum, i korridorer, i montrar och på
väggarna i matsalen tar vi under året del av elevernas estetiska arbeten såväl som
musikframträdanden och konstutställningar. Även i dessa arbeten framstår elevernas
kunskapsutveckling mycket väl för att inte tala om de Samlingar som varje klass bjuder oss på under
läsåret.
Trivsel, trygghet och Brukarundersökningen
Det är viktigt att eleverna trivs och känner sig trygga i skolan. För att vi ska veta hur våra elever har
det gör vi under läsåret en Trivselenkät med alla elever. Denna följer vi upp, analyserar och
genomför åtgärder för att hela tiden bli bättre på området. Vi har även precis fått resultaten från
stadens Brukarundersökning som ni vårdnadshavare och elever svarat på. Dessa mäter resultaten i
Förskoleklass, årskurs 2, 5 och 8. Resultaten visar att de flesta elever känner sig trygga hos oss i
skolan och att de upplever mer lugn och ro på lektionerna än tidigare år. Även nöjdheten med skolan
har ökat och har mycket höga resultat. Ni hittar resultaten på denna adress:
http://www.stockholm.se/-/Serviceenhetsdetaljer/?enhet=fb58a35b90eb48ddb6eda81826acd93d
Nästa vecka har vi studiedagar och då kommer vi tillsammans med alla medarbetare, både lärar- och
fritidspersonal att utvärdera och analysera våra handlingsplaner, vårt arbete och våra resultat. De
ligger sedan till grund för planeringen av nästa läsår.
Höglandsskolans dag
Jag vill tacka er alla för deltagandet på Höglandsskolans dag och hoppas att ni den
dagen hade möjlighet att besöka flera klassrum för att se de utställningar som
eleverna hade gjort. Syftet med det var att få visa upp så mycket som möjligt av
våra elevers fina arbeten. Vi har förstått att konceptet var uppskattat och planerar
att ha det på samma sätt även nästa år.
Skolplattform och GDPR
Ni har fått ett brev bifogat från Grundskoledirektören om den nya Skolplattformen. Vi arbetar
givetvis med den och återkommer till er med den information ni behöver till hösten.
På vår hemsida ligger information om GDPR. Det kan komma att innebära att vi kommer med
ytterligare samtyckesblanketter än tidigare, vi återkommer med det längre fram.
Nästa läsår och nya klasser
I och med att läsåret avslutas lämnar årskurs 9 oss och vi önskar dem lycka till på deras nya
gymnasieskolor. Årskurs 3 ska bli två klasser till fyran och har delats i två delar. De nya klasserna
fylls på med nya elever vilka även besökt oss och sina nya kamrater. Vi har även beslutat att alltid
göra nya klasser inför årskurs 7. Vi ser att det är ett bra tillfälle för nya grupper när eleverna byter
stadium, dels för att man ska kunna utöka sin kamratkrets dels för att ha möjlighet att bryta mönster
man fastnat i och det ökar den sociala träningen. Eftersom vi tagit beslutet att alltid göra nya grupper
ska inte eleverna varje år funderar på om grupperna ska delas vilket ofta skapar oro.
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Personalförändringar
I och med att ett läsår avslutas brukar det föra med sig en del personalförändringar, så är det även
hos oss. Olle Carlgren, lärare i svenska i 7-9 kommer att sluta hos oss. Vi är klara med hans
efterträdare, det är Erik Sillén som kommer att undervisa i samma ämnen och som även fortsätter
samlingsarbetet. Magnus Thelins, tjänst går ut i juni och han kommer att efterträdas av Christer
Höglund som tidigare arbetat på Höglandsskolan. Lisen Dunker avslutar med sin årskurs 6 och även
hos oss. Sabine Ek kommer tillbaka från sin tjänstledighet och från föräldraledighet kommer
Charlotta Wackér och Janita Ingårda tillbaka. Jennie Lind administrativ chef har efterträtts av
Charlotte Begby som innehaft tjänsten som skolsekreterare, därmed söker vi ny skolsekreterare till
hösten.
Matsalen och B-huset.
Under sommaren kommer B-huset ”högstadiehuset” och matsalen att stambytas. Man kommer att
arbeta intensivt med detta under sommaren för att bli klara till skolstart. Arbetet kommer bland annat
att resultera i fina och fräscha toaletter.
Skolavslutningen och tack för detta läsår
Till sist vill jag tacka er föräldrar för ett mycket gott samarbetet och
samverkan under läsåret. Det är roligt att arbeta på Höglandsskolan
och ni ska veta att ni har härliga barn som förgyller dagarna här för
oss. Jag beklagar att vi så sent fick besked från brandmyndigheten
om maximalt antal besökare till skolavslutningen i kyrkan och att ni
alla som önskar inte får plats. Vi kommer att se över hur vi ska göra
med avslutningarna inför nästa läsår, så klart vill även vi att ni som
vill ska kunna vara med på våra avslutningar.
Stängt och nästa läsår
Skolan och fritids kommer att vara stängda under veckorna 28-31 och ni som är berörda av fritids har
tidigare fått information om detta. Vi lägger ut aktuell information på vår hemsida så titta in där om
ni undrar över något: hoglandsskolan.stockholm.se

Nästa läsår börjar för eleverna måndagen den 20 augusti kl 10.
Jag önskar er alla en riktigt skön sommar och tack för detta läsår!
Vänliga hälsningar
Sandie Sandquist
Rektor
Sandie.sandqvist@stockholm.se

