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Sommarbrev från rektor
Fredagen den 8 juni 2018 har ca 95 000 elever i den kommunala grundskolan
skolavslutning. Stockholm växer så det knakar. Förr hette det att en busslast flyttade in till
Stockholm varje dag, den liknelsen har flerdubblats och nu lär det vara två fulla pendeltåg.
Vi ser hos oss att elevantalet har ökat markant under de senaste åren. Inflyttningen till nya
bostäder i Älvsjö har bara börjat. Tills Kämpetorpsskolan är färdigbyggd och inflyttningsklar
är det 1½ år. Vi personal ser stora utmaningar i och med detta.
Det är tur att vi är vana att fixa och trixa så det kommer att lösa sig, även om det blir trångt.
Solbergaskolan har en gång varit en skola för över 1000 elever så på något sätt borde det gå
med våra 650 elever.
Under läsåret som varit har det förstås varit massa saker som eleverna fått lära sig.
Elevresultaten i Nationella Prov (NP) och Stockholmsprovet har visat på framgångar. Ett
samarbete skolorna emellan kring rättning av NP bidrar till korrekta resultat. Vi har lärare
som samarbetar mellan skolorna och ökar det viktiga kollegiala lärandet.
Brukarundersökningen visar på förbättrade resultat i framförallt de lägre årskurserna och
maten har blivit godare hör vi från elever.
Vi har sedan förra året nu många rastlekar som våra rastvärdar håller i. Våra elever i Friends
hjälper oss med trygghet och trivsel, och våra fritids och vår fritidsklubb ordnar många
aktiviteter. Samarbetet skolorna emellan kommer att fortsätta även då Solbergaskolans nya
rektor Suzanne Heikman kommer. Det blir ändå ett steg i rätt riktning med en rektor för varje
skola då vi så småningom separeras när Kämpetorp flyttar tillbaka i januari 2020.

En stor satsning på digitalisering i skolan sker under hösten och nästa vårtermin. Ni
vårdnadshavare kommer att möta nya Skolplattformen i höst. Där skall ni kunna lägga in
elevers frånvaro och se era elevers IUP (Individuella utvecklingsplaner) m.m. Mer information
kommer. Den 15 juni stängs den gamla Skolwebben och den 20 augusti öppnas
Skolplattformen, Se (bifogad info från Grundskoledirektören)
För er som har Sommarfritids kommer särskild info!
Vi har planeringsdagar den 16-17/8, då har fritids stängt. Meddela mig om ni inte kan lösa
detta så ordnar vi en jourplats.
Den 20 augusti startar höstterminen för eleverna kl. 08.30 för Solberga och 09.00 för
Kämpetorp.
Jag vill tacka er vårdnadshavare för detta läsår och önskar er alla
en härlig sommar!
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