Höglandsskolan
Utbildningsförvaltningen

Bromma den 14 september 2018

Hej alla föräldrar och välkomna till ett nytt läsår med oss på Höglandsskolan.
Sommarvärmen börjar ge vika och i skolan har vi kommit igång ordentligt
med läsåret. Det är glädje och arbetslust hos våra elever och personalen gör
sitt bästa för att ge goda skoldagar med kunskap, trivsel och trygghet.
Det var trevligt att se så många av er på våra föräldramöten förra veckan.
Vi är glada att ni kommer så att vi på detta sätt kan få förmedla hur vi arbetar i skolan samt att ni
även kan få svar på frågor och funderingar ni har. Jag ger här en kort information på något av det
som jag informerade om på den gemensamma delen av föräldramötet.
Vi har en vision som ligger till grund för det vi arbetar med i skolan. Denna utgår från den
kunskapssyn som Höglandsskolan startade med redan på 1930-talet och som vi ser än idag bidrar till
elevernas allsidiga utveckling.
Höglandsskolans vision:
Eleven i centrum – Varje elev ska arbeta efter sin förmåga, med uppgifter anpassade efter denne.
Kunskap grundad på förståelse - Samverkan mellan ämnen för att ge en helhetsförståelse.
Allsidig utveckling - Samverka mellan teoretiska, praktiska och estetiska ämnen.
Goda resultat
Vi har återigen uppnått mycket goda resultat beträffande elevernas kunskapsmål och betyg. Givetvis
fortsätter vi att arbeta med elevernas kunskapsutveckling på olika sätt. Dels genom att vi analyserar
framgångsfaktorer i undervisningen dels genom lärarnas kollegiala lärande med syfte att utveckla
undervisningen. Utöver det så träffas lärarna ämnesvis där de diskuterar ämnets utveckling i ett F-9
perspektiv. Vi arbetar även med att under läsåret kontinuerligt följa upp elevernas
kunskapsutveckling både från skolledningen och från elevhälsoteamet. Givetvis arbetar även lärarna
med att både göra inspirerande och roliga lektioner, likväl som de har tydlig undervisning och ställer
krav i ett utvecklande syfte. I detta arbete kommer även det väl genomtänkta arbetet med de
praktiska och estetiska ämnena in och bidrar till elevernas goda utveckling. Vid flera tillfällen får vi
bland annat ta del av olika alster och musik som skapas i dessa ämnen.
Trivsel och trygghet
Även i år visar Brukarundersökningen på att våra elever trivs i skolan och känner sig trygga i skolan.
Även på frågan om eleverna tycker det är lugn och ro på lektionerna håller de med, men i de högre
åldrarna är resultatet något lägre. Jämför man med övriga skolor ser man att resultatet sjunker i högre
årskurser. Dock ligger vi på bättre resultat än stadens skolor i genomsnitt. Ni kan se resultaten på
Stockholms stads hemsida, att jämföra skolor. Det är mycket viktigt för oss att eleverna trivs och
känner sig trygga i skolan samt upplever lugn och ro på lektionerna. Detta är ett arbete som vi
ständigt har i fokus. Vi gör det bland annat genom att organisera aktiviteter på rasterna genom våra
Trivselledare. För årskurs 7-9 finns uppehållsrum med fritidsledare. Vi har flera vuxna ute på rast, vi
reder ut konflikter mellan elever genast, arbetar med gott bemötande och strävar efter lärande i dessa
situationer. Vår Plan mot kränkande behandling med tydliga rutiner är förankrad hos all personal. Vi
har utarbetat en konsekvenstrappa om elever inte följer de trivselregler som är framarbetade med
elever och personal, ni får den bifogad med detta brev. Alla som arbetar i skolan är måna om att
skapa trivsel och bidrar till att vi har en trivsam och trevlig miljö. Får vi reda på saker som inte står
rätt till gör vi allt vi kan för att reda ut och följa upp det på bästa sätt.
Inflytande, elevråd
Eleverna har inflytande genom våra Elevråd som är fördelade årskurs 1-6 och 7-9. Elevrådet 1-6 leds
av lärare Åsa Teiden och biträdande rektor Anna Fahlin. Årskurs 7-9 har en elevrådsstyrelse som
leds av ordförande Ingrid Fagrenius i årskurs 9 med lärare Maria Flyman ansluten till elevrådet.
Styrelsen träffar sedan mig, Maria och biträdande rektor Martin Renhorn ca 1 gång i månaden. I
elevråden ingår även klassrepresentanter från alla klasser.
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Matråd
Vi har ett matråd med elever från klasserna som leds av vår administrativa chef, Charlotte Begby. De
träffar även kökschefen från vår matleverantör.
Föräldraföreningen
Jag träffar Föräldraföreningen ca 4-5 gånger per termin. Där pratar vi om övergripande frågor
gällande skolan, frågor från föräldraperspektivet och frågor som är aktuella för oss.
Korta informationspunkter:
Vi har nyrenoverade toaletter i B-huset, där årskurs 7-9 i huvudsak håller till. Nu har vi fina
toaletter i både A- och B-huset.
Ledigheter. Inga ledigheter för semester beviljas, eleverna ska vara i skolan och semesterresor ska
ske på loven. Enda undantaget för beviljad ledighet är med särskilda skäl som anges på
ledighetsansökan. Ni har blivit mycket duktiga på att lägga semesterresor på loven, fortsätt så.
Specialkost beviljas endast om läkarintyg finns. Ansökan för specialkost sker varje läsårsstart.
Lämna ansökan senast den 17/9 till vår administration.
Sjukanmälan ska göras varje dag eleven är sjuk.
Prao obligatoriskt enligt tillägg i skollagen from 1/7-18. Det kommer att gälla tidigast från
nuvarande årskurs 8. Praoplatser ordnas från utbildningsförvaltningen. Vi återkommer när vi vet
mer.
Rektorsbrev från mig och veckobrev från klasslärare kommer tillsvidare att skickas till er per mail.
Därför är det viktigt att ni uppdaterar era mailadresser vid byten enligt följande:
Gör så här:
 Logga in på Stockholm stad och Mina sidor eller på: www.etjanster.stockholm.se
Där ser ni om det är rätt mailadress registrerad på er annars ändrar ni adressen.
 När ni ändrar er mailadress mailar ni det även till vår administration och till klassläraren.
(gör ni inte det kommer ni inte att nås av mailutskick från skolan) (för årskurs 7-9 ser över i
skolplattformen och mailar vår administration)
 Administrationens mailadress: margarita.velander@stockholm.se
 Skolan skickar alltid mail till grupper som hemlig kopia så man inte ser varandras adresser
Skolsköterska
Innan jag avslutar måste jag meddela att vår skolsköterska Linda Göransson kommer att vara ledig
en stor del av läsåret pga sjukdom i familjen. Vi arbetar på att så snart som möjligt få in en vikarie på
tjänsten.
Läsårets agenda
Så här ser läsåret 2018/19 ut för eleverna.
Höstterminen 2018
Måndag, 20/8 skolstart
Tisdag, 25/9 studiedag. Lov från skolan
Vecka 44. Höstlov för eleverna.
Fredag, 21/12 Julavslutning

Vårterminen 2019
Onsdag 9/1 skolstart
Vecka 9, sportlov
Måndag, 25/3 studiedag
Vecka 16, påsklov
Fredag, 31/5 lov
Tisdag, 11/6 sommaravslutning
Höglandsskolans torsdag, 9/5

Jag ser fram emot ännu ett intressant, roligt och givande läsår tillsammans med våra elever, alla
medarbetare och er vårdnadshavare. Funderar ni på något är ni alltid välkomna att höra av er.
Vänliga hälsningar
Sandie Sandquist
Rektor
Sandie.sandqvist@stockholm.se

