
 
 

HUSBYGÅRDSSKOLAN F-9 
SKOLLEDNINGENS MÅNADSBREV 

F E B R U A R I  

 Kommunikation med 

föräldrar 

Kommunikation och 

samarbete kan ofta vara 

avgörande för att elever ska 

lyckas i skolan. Vi vill arbeta 

för att utveckla det 

samarbetet. En del i det från 

skolledningen är 

månadsbreven och kommande 

föräldraforum. 

 

Föräldraforum 21:a mars 

Tisdag 21/3 kl 18.00 i 

matsalen på Yngredelen 

bjuder vi in alla föräldrar till 

vårens föräldraforum. På 

programmet: Frågor från 

föräldrar, idéer om förändrat 

schema nästa läsår, trygghet 

och arbetsro, samt samarbete 

mellan hem och skola. Mycket 

välkomna! 

 

”Duschväggar” 

Vi lovade i förra månadsbrevet 

duschväggar i Husbyhallen. Vi 

beställde det av 

idrottsförvaltningen, men nu 

har fastighetsförvaltningen 

sagt nej. Istället blir det 

draperi i en dusch per 

omklädningsrum. 

 

 

 

 

 

 

Brukarenkät 

Vi hoppas att svaren fortsätter 

att komma in. Det är mycket 

viktigt för vårt kvalitetsarbete. 

I år 2 har 35% av föräldrarna 

svarat, vilket vi tackar för. Vår 

förhoppning är minst 70%. Sista 

dag att svara är fredags innan 

sportlov. 

 

Skolval – öppet hus 

Det var mycket glädjande att 

många föräldrar besökte skolan. 

I en klass tog 10 föräldrar 

chansen att besöka 

verksamheten. Sista dag för att 

välja skola är 15/2. 

 

Rastverksamhet ÄD 

Klassråd och elevråd har 

diskuterat hur raster på 

äldredelen kan kännas bättre 

och mer meningsfulla. På 

måndagens elevråd ska åsikter 

sammanställas för att beslut 

sedan ska tas i skolans 

ledningsgrupp. 

 

Idrottsdag vinter 

Årskurs 6-9 kommer bl a att 

genomföra en skidresa 15/2. 

F-5 har sina idrottsdagar 21 

och 24/2. Vi hoppas på hög 

aktivitet och rörelseglädje! 

 

Verksamhetsberättelse 

2016 och verksamhetsplan 

2017 

Skolledningen har 

sammanfattat läsåret 2017 och 

publicerat det på hemsidan. 

Verksamhetsplanen för 2016 

ska först kommuniceras med 

samtliga medarbetare innan vi 

publicerar den på hemsidan. 

 

Studiedag 22:a mars 

Vårens studiedag kommer att 

ha två teman: Att skapa ett 

bra klimat och möta elever 

med beteendeproblem, samt 

samverkan mellan skola och 

fritids. 

I anslutning till lunchen 

kommer vi att pröva olika 

fysiska aktiviteter, som 

personalhälsa, men även som 

en del i planeringen av mer 

fysisk rörelse för eleverna. 

 

För skolledningen                                                              
Rektor Magnus.duvnas@stockholm.se      
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