INFO till hemmen 21 dec 2017
Den 21 december är det Vintersolstånd, och redan imorgon går vi mot
ljusare tider. Det känns bra så här i vintermörkret.
Vi har haft en innehållsrik höst med massor av aktiviteter. Vi har också haft
en höst med mycket väntan på skolgårdsupprustningen som till slut blev
klar. Vi har haft delade raster för låg och mellanstadiet vilket varit bra med
tanke på att ytor försvann under byggtiden. Andra effekter utvärderar vi
vidare.
2018 sätter vi igång med mer rörelse enligt projektet ”Spring i benen” som
ska bidra till att eleverna rör sig mer.
Nu är Utbildningsförvaltningen i slutfasen av att hitta en ny rektor till
Solbergaskolan. Den nya rektorn och jag kommer att ha ett nära samarbete
kring våra elever. Det kommer att bli bra för båda skolorna. Tillsättning sker
någon gång under vårterminen.
Till våren kommer också ett preventionsarbete för att förebygga hot och våld
som stadelen i Älvsjö hjälper till med, de kommer att vända sig till åk 6.
Parkleken har också personal här på måndagar för att knyta kontakter och
bidra till samarbete.
Så här i slutet av terminen ser vi alla fina elever som sjunger, uppträder, gör
pepparkakshus och mycket, mycket mer.
Ibland sägs det att den ovanligt kyliga sommaren ger avtryck under hösten.
Kanske har den gjort det. Eleverna verkar tröttare än vanligt i slutet av
terminen och trots en del konflikter några emellan så ser jag också otroligt
varma, duktiga och härliga barn som bidrar till att jobbet på en skola är
riktigt, riktigt kul och stimulerande. Hälsa era bekanta det, det behövs
227 000 nya lärare och förskollärare inom en femtonårsperiod, enligt Dagens
Nyheter. Jag hoppas att våra nuvarande lärare, förskollärare, fritidspersonal
och elevresurser fortsätter i yrket och att de får ägna sig åt vårt viktiga
huvuduppdrag, att arbeta med era barn och deras utveckling här i skolan
och mindre åt administration och långa mejlkonversationer.
Stort tack till er föräldrar och elever och ha en riktigt härlig skön julledighet.
Eleverna startar sin skoldag enligt schema torsdag den 11 januari.
Den 10 januari är skola och fritids stängd för planering.
För er som har fritids kommer särskild jullovsinfo.

God Jul och Gott Nytt År
Birthe Ahl Källqvist, rektor

