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Skolstart 

Läsåret 16-17 har börjat 

bra. Personalen på 

skolan är redo för att 

skapa bästa möjliga 

förutsättningar för 

kunskap och trivsel. 

Många elever satsar hårt 

och bra på sina studier. 

 
Personalorkester 

välkomnar elever vid 

skolstart 

 

Högt meritvärde 

När man räknar ihop 

elevernas betyg i 

samtliga ämnen i en 

årskurs så får man ett 

meritvärde. De elever 

som slutade i årskurs 9 i 

juni hade ett mycket bra 

meritvärde. Det var 

högre än på många år, 

217. Kan det bli ännu 

högre i år? 

 

Föräldramöte           

7 och 8 september 

Vi hoppas att samtliga 

föräldrar fått inbjudan till 

höstterminens 

föräldramöte.  

Årskurs 4-9 7/9 och 

förskoleklass och årskurs 

1-3 8/9. Båda mötena 

startar 18.00 i 

matsalarna. 

 

 

 

 

 

Extra händelser att 

uppmärksamma 

Elever i 6A vann resor 

med Silja Line till Åbo i 

Finland under en utflykt i 

våras. Nu har de 

genomfört en mycket 

lyckad resa. 

 
Elever i årskurs 6 på 

kryssning Östersjön 

 

En elev i årskurs ett 

intervjuades under förra 

året om att börja skolan. 

Programmet sändes i 

Sveriges Radio i veckan. 

Det är 11 minuter långt 

och mycket trevligt att 

lyssna till.  

http://urskola.se/Produk

ter/195523-Skolstart-

Dunya 

 

Föräldraforum  

18 oktober 

Som rektor vill jag varje 

termin bjuda in till ett 

föräldraforum för att ge 

extra kunskap om 

skolan, men framförallt 

lyssna på vad ni 

föräldrar tycker är viktigt 

för att Husbygårdsskolan 

ska vara det självklara 

skolvalet för era barn.  

 

 

 

 

 

 

Samtliga föräldrar är 

välkomna tisdag 18/10 

kl 18.00 i äldredelens 

matsal. Program:  

 Information om 

hur föräldrar kan 

ge stöd för att 

elever ska lyckas 

i skolan 

 Synpunkter på 

samarbete mellan 

hem och skola 

 Övriga 

synpunkter 

(Smörgås och frukt 

kommer att finnas) 

 

Skolledningens 

månadsbrev 

Du har precis läst det 

första månadsbrevet 

från den ”nya 

skolledningen”. Rektor 

Magnus Duvnäs, 

biträdande rektor 

Charlotte Waldberg, och 

administrativ chef 

Kristina Thorin kommer 

första fredagen varje 

månad att skicka ett 

brev till alla föräldrar på 

e-post. 

 

 
Fokuserade elever 
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