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Sommarbrev
Nu har vi ett nytt sommarlov här igen. Barnens efterlängtade tid för lek och att få ta
det lugnare. Vi vuxna får förhoppningsvis också lite ledighet och tid för att umgås,
slöa och ladda batterierna.
Det är två och ett halvt år sedan Kämpetorpsskolan flyttade sin verksamhet till
Solbergaskolan p.g.a. av renovering och utbyggnad. Tiden flyger iväg och mycket
har hänt sedan dess. Jag är förundrad över att det mesta ändå har gått bra i stora
hela. Vi är 4 enheter som samsas om lokalerna. Vi har haft trångt speciellt i matsal
och därför kommer vi att fortsätta catering för ca 150 elever även till hösten.
Utvärderingen som gjorts är positiv.
Till nästa läsår kommer lågstadierna och mellanstadierna ha olika rasttider vilket
varit en fråga som bl.a. ni föräldrar har efterfrågat. Detta för att minska antalet elever
ute på skolgården.
En glad nyhet är att vi får en upprustning av stora skolgården i sommar med fler
konstgräsytor och en egen liten multiarena för sport och lek. Nästa år planeras också
en utescen som vi efterfrågat och behövs till alla våra evenemang. Broskolans gård
får också nya efterlängtade gungor i sommar.
Stockholmsprovet i matematik har genomförts i åk 2 och 5 och resultatet i åk 2 ligger
över Stockholmssnittet på båda skolorna och i åk 5 på medelnivå eller strax under.
Stadens brukarundersökning om elevernas skolmiljö och innehåll 2017 visar att både
Solberga och Kämpetorps resultat ligger över medel ( ökat från förra året) då det
gäller förskoleklass och åk 2, för åk 5 ligger det på medel eller strax under.
Nationella provens analys kommer i sommar. Vi kommer att se över resultaten
vidare under hösten och inför våra resultatdialoger med grundskolechefen.

Den 16/8 startar skoldagen för Solbergaskolan kl.08.30, Kämpetorpsskolan kl. 09.00.
Information om sommarfritids kommer i separat utskick.

Önskar er alla en riktigt varm och skön sommar /Birthe Ahl Källqvist, rektor

