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Varmt välkomna tillbaka till en ny termin! Hoppas alla haft ett fint jullov och fått lite ledigt som vi alla 
så väl behöver den här lite mörka årstiden. Vi ser dock att ljuset börjar komma tillbaka och det är 
skönt att eftermiddagarna blir lite längre så barnen kan vara ute och leka nu när vi har lite snö och is 
inte minst! Vi är noga med att barnen/eleverna ska ha hjälm på sig nu när det är isigt om de vill åka 
kana, tala gärna med Era barn om det hemma. Återigen—Varmt välkomna tillbaka till en spännande termin!  

Extra städning idrotten skolan  
Då det är stort tryck i vår idrottssal och                  
framförallt i våra omklädningsrum med många 
barn som byter om och duschar varje dag har 
vi beslutat att lägga in en extra städning mitt på 
dagen. Så framförallt duscharna kommer                  
städas mitt på dagen och på kvällen.  
Men jag vill att Ni talar med Era barn om att 
när så många duschar så blir det såklart lite hår 
eller smuts i duschen, det är inte som när 3-4 
personer duschar hemma, även då blir det ju 
lite hår—eller hur!  
 
Evalundsvägen bron renoveras 
Bron som finns vid skolans parkering på 
Evalundsvägen kommer renoveras.                                
Byggnationen påbörjar i mitten på februari. 
Det kommer inte påverka möjligheten att köra 
eller gå under bron. Mer info kommer.  
 
Parkeringsplatser Skolan och Ältadalen fsk 
Jag vill uppmana alla som lämnar och hämtar 
att använda parkeringsplatserna eller                              
avlämningsfickorna på Evalundsvägen eller                                   
Lovisedalsvägen. Det finns gott om plats om vi 
hjälps åt. Parkeringen är dock inte till som                      
infartsparkering utan får endast användas vid 
lämning och hämtning.  
En tanke också...när Du lämnat Ditt barn kör i 
30 km från skolan/förskolan, ibland ser jag att 
många drar iväg i högre hastighet.                              
 
Tänk på varandras barn!   
Tack på förhand 

Andreas i skolans entré 
För Er som lämnar på morgonen på skolan så 
möts Ni ibland av Andreas som jobbar på     
skolan. Andreas arbetar i idrotten tillsammans 
med Dylan och Lars Erik  och finns för att 
stötta eleverna vid tex. omklädningen. Andreas 
har även uppdrag att finnas i entrén på                    
morgonen från 07,45 och tar då emot både   
elever och föräldrar, så har du några frågor kan 
du alltid fråga Andreas.  
 
Instagramkonto  
Följ gärna vårt Instagramkonto och ta del av 
bilder från alla våra verksamheter. Vi har idag 
drygt 500 följare men vill såklart ha fler!  
KONTO: sigfridsborgf6 
 
Trivselenkät  
Under slutet av förra terminen genomförde vi 
Trivselenkät på alla våra enheter. På                               
förskolorna är det barnen från ca 3 års ålder 
som genomför enkäten. På sista sidan ser Ni 
en sammanställning av våra fina resultat. Vi är 
stolta över att barnen/eleverna trivs och                
framförallt känner sig trygga.  
 
Kundenkäten/Våga visa enkäten  
Nu har Ni som har barn i någon av våra                    
förskolor eller i årskurs F, 3, 6 erhållit en                    
kundenkät. Vi tackar på förhand att Ni tar er 
tid och besvara enkäten. Lämna in till Era               
pedagoger eller svara digitalt.  
Varmt tack! 
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Förskolans organisation  
Som vi presenterade på föräldramöten i        
Augusti så arbetar förskolorna utifrån ett 
Tema som utvecklas i olika projekt. Vi                    
talade även om att barngrupperna ska delas 
in i mindre grupperingar för att skapa 
mindre sammanhang för barnen vilket är 
oerhört viktigt. En gruppering kan vara att 
en projektgrupp arbetar tillsammans med 
ett ”par” pedagoger, en förskollärare och en         
barnskötare.  
Andra tider på dagen kan avdelningens 
barngrupp delas upp i andra grupperingar, 
tex. 2 grupper. Här nedan ser Du ett                      
exempel på hur det kan se ut för att skapa 
mindre sammanhang under dagen. 
 
Ett exempel avdelningen                                       
X med 40 barn:   
 Barngruppen delas upp i 2 Bas       

grupper som har en hemvist (lokal) 
var, 20 barn/grupp. 

 Barngruppen delas på FM upp i 3                             
grupper och jobbar i projekt                             
1-2 timmar, utomhus, inomhus. Då är 
det ca 13-14 barn/grupp.  

 Barngruppen återgår sedan till de 2                  
basgrupperna under eftermiddagstid.  

 Hela barngruppen kan vara                                 
tillsammans vid öppning och                       
stängning.  

 
Det är viktigt att alla pedagoger känner alla 
barn på avdelningen vilket vi ser skapar 
trygghet. Du som vuxen ska kunna gå till 
alla vuxna vid hämtning och lämning. Eva 
och Agneta arbetar nära pedagogerna för 
att skapa en förskola som har                                     
Lärande—Utveckling—Omsorg i fokus.  
 

Många vägarbeten runt skolan och                                 
Ältadalen fsk  
Som Ni ser så sker det många vägarbeten runt 
skolan och Ältadalen. Det påverkar såklart 
hämtningar och lämningar. Jag är mån om att 
hålla mig uppdaterad, men tyvärr så brister det 
ibland att jag erhåller information när nya hål 
grävs, vägar spärras av etc. 
Vi hoppas att det inom kort ska lugna sig lite så 
att Lovisedalsvägen, Storkällans väg och                     
korsningen mot Evalundsvägen blir klara. Jag 
ligger på hela tiden och håller säkerheten först, 
så det ska vara tryggt och säkert för barnen.  
 
GDPR och bilder på barn/elever                              
samt klasslistor  
Som jag skrivit om i tidigare rektorsbrev har vi 
inte någon skolkatalog vare sig i förskolan eller 
skolan. Mitt beslut kvarstår där.  
Jag får ibland frågor om vi kan skicka ut en 
bild, tex. läraren kan skicka ut en bild på                  
klassen. Men tyvärr kan vi inte göra det. För att 
sprida bilder måste vi ha allas samtycke och jag 
ser inte att det är skolans uppdrag att sprida             
bilder på andras barn.  
En annan fråga är klasslistor—i Infomentor 
finns det en möjlighet att få tillgång till klass/
gruppkamraters kontaktuppgifter om föräldrar 
har klickat i ”JA” att det är OK, detta hänger 
också ihop med GDPR. Det är Du som avgör 
om det är ok. Vi måste respektera det regelverk 
som nu råder.  
 
Mikaela färdig på Rektorsprogrammet 
Mikaela Högskoog bitr. rektor har nu tagit                  
examen efter 3 års studier på det statliga Rektorspro-
grammet—Varmt grattis!  
 
Susanne påbörjat Rektorsprogrammet 
Susanne Sidenmark bitr. rektor har precis                 

påbörjat samma utbildning.   
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Föräldramöten Ältadalen fsk  
Då det skett en del personalförändringar på Äl-
tadalens förskola kommer resp. avdelning inom 
kort bjuda in till föräldramöten för att berätta 
om den pedagogiska verksamheten samt att Ni 
ska få möjlighet att träffa de nya pedagogerna.  
Agneta Hansson har jobbat på i högt tempo 
under julhelgerna och fått de flesta                          
nyrekryteringar på plats och det är många nya 
kompetenta medarbetare som kommit till Älta-
dalen. Vi hälsar dem varmt                          väl-
komna till oss! På Infomentor ligger det mer 
info till resp. avdelning.  
 
Föräldramöten övriga enheter  
Som rutin har vi ett föräldramöte i Augusti/
September per avdelning. Jag får ibland lite frå-
gor från föräldrar som tycker det är lite lite. 
Därav har jag nu uppmanat min                     
personal att själva besluta om de ser att det 
finns behov av ytterligare ett möte på våren. 
Kanske ett möte där man fokuserar på                    
något specifikt—tex. läs och skrivinlärning i år 
1, matematikundervisning i år 4,                         
projektarbete i förskolan etc.  
Varje avdelning/team fattar beslut om                    
ytterligare föräldramöte.  
 
Violens fina Projekt arbete—Resor 
Jag vill avsluta med och berätta om ett under-
bart Projekt som avdelning Violen                     
genomför med barnen. De RESER! De                 
reser barnens ursprungsland, eller orter i Sve-
rige. De reser med flyg, båt, buss, tåg. De äter 
lunch på flyget, de tittar på filmer, de äter mel-
lanmål på bussen, de läser sagor, berättar och 
upplever tillsammans. Ett härligt projekt som 
barnen uppskattar mycket!  
 
Anne Sjö / Rektor / Förskolechef   
 

Våra fina traditioner skolan  
Vill rikta ett varmt tack till alla elever i år                     
3 & 5 som gav oss så fina uppträdande i                            
December. Det var ett fantastiskt Lucia tåg 
med alla år 5 elever och ett stämningsfullt 
och roligt Julspel av våra 3:or. Mäktigt när                  
50-100 elever står på scen samtidigt.                   
Varmt tack! 
 
Lucia för barnen på Ältadalen  
På Ältadalens förskola valde man i år att ha 
Luciatåg bara för barnen. Det blev mycket 
lyckat! 5 åringarna lussade för de yngre                     
barnen och det hände många roliga saker på 
Luciadagen. KUL!  
 
Skicka inte långa mail—vi ringer gärna 
upp 
Vill be Er alla föräldrar att så långt det är 
möjligt att inte skicka långa mail till                               
pedagogerna. Skriv gärna några korta rader så 
kan pedagogen ringa upp. Det är svårt att 
hantera långa mail med många frågor, svårt 
att höra nyansen och tonläget. Alltid bättre 
att prata! En liten tanke från                                        
rektorsperspektiv! Tack på förhand!  
Mail är jättebra med korta frågor som kräver 
korta svar—men är det längre frågor är det 
mycket bättre att talas vid.  
 
Kvalitetsdialog med alla Team 
Som en del i vårt Systematiska kvalitetsarbete 
träffar vi alla Team 3 gånger per läsår. Vi är 
då alltid 2 skolledare på mötet och följer upp 
kvaliteten utifrån vissa frågeställningar. Hela 
teamet är närvarande och alla ska komma till 
tals. Det är fantastiska möten där vi i skolled-
ningen i en nära dialog kan följa upp och ta 
del av den fina verksamhet som sker överallt. 
Jag är stolt!  
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Sammanställning och presentation av Trivselenkäten—Vinter 2018 
1-2 gånger per läsår genomför vi inom alla våra enheter en Trivsel och Trygghetsenkät. Det är 
frågor som handlar om tryggheten på tex. gården, i klassrummet, vid förflyttningar etc.  
I förskolan intervjuas barnen från ca 3 års ålder. I skolan genomförs enkäten digitalt.  
Här nedan ser Ni en sammanställning av några frågor:  
 
FÖRSKOLAN:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRUNDSKOLAN Förskoleklass:  

 
 
 
 
 
 
 
 

GRUNDSKOLAN Skolår 1-6  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fråga Bäckaliden fsk Sjöängen fsk Ältadalen fsk 

Hur känns det att 
vara inne på försko-
lan och leka? 
Här är svaren:  
Bra eller Mycket bra 

HT 2018 – 97% 
VT 2018 – 96% 
  
 

HT 2018 – 98% 
VT 2018 – 96% 
  
 

HT 2018 – 100% 
VT 2018 – 100% 
  
 

Finns det någon 
vuxen du kan prata 
med om du behöver 
hjälp? 
Svar: Ja 
  

HT 2018 – 98% 
VT 2018 – 100% 
  

  

HT 2018 – 98% 
VT 2018 – 96% 
  

  

HT 2018 – 100% 
VT 2018 – 100% 
  

  

Fråga 2016 2017 2018 

Trivs du på                         
Sigfridsborgs skola i 
klassrummet 

95 % JA 
5 % Nej 

99 % JA 
1 % Nej 

99 % JA 

1 % Nej 

Är du trygg när du är 
på skolan 
  

55% Alltid 
39% Ofta 
6% Sällan 

88% Alltid 
12% Ofta 
0 % Sällan 

81% Alltid 
19% Ofta 
0 % Sällan 

Fråga 2016 2017 2018 

Trivs du på                          
Sigfridsborgs skolan 

79% Jättebra 
21% Bra 
1% Inte så bra 
  

75% Jättebra 
23% Bra 
2% Inte så bra 
  

70% Alltid 
25% Ofta 
3% Ibland 
2% Sällan 

Är du trygg på Sigfrids-
borgs skola i                               
klassrummet 

82% Alltid 
18% Ofta 
0% Sällan 

79 % Alltid 
21 % Ofta 
0 % Sällan 

73% Alltid 
23% Ofta 
35% Ibland 
1% Sällan 


