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Hej! Vi har varit igång några veckor efter julledigheten så jag vill önska en God 
fortsättning på det nya året! Verksamheten är i full gång i alla våra hus och det 
sker mycket utveckling kan jag lova. I förra veckan hade vi i skolledningen Kvali-
tetsdialoger med alla Team från förskola till årskurs 6. Vi möter då alla Team och 
går igenom olika områden i det Systematiska kvalitetsarbetet. Jag har förmånen att möta alla 18 
Team och får en mycket fin inblick i vår verksamhet. Jag kan med stolthet säga att alla gör sitt yt-
tersta för att skapa den bästa dagen VARJE DAG för alla barn och elever. Vid denna Kvalitetsdialog 
fokuserade vi bla. på Förhållningssätt och bemötande av våra barn och elever. Det är viktigt att alla 
pedagoger och lärare talar ihop sig om hur ett kvalitativt bemötande sker. Med respekt för varje en-
skild individ. Vi vuxna ska leva värdegrunden—Lika—Unika varje dag!  

Frånvaro Infomentor Skolan  
Om en elev är olovligt frånvarande under skoldagen så 
kommer detta noteras i Infomentor. Du som vård-
nadshavare får då ett pling i mobilen alt. mobilappen 
Infomentor.  
 
Frånvaroanmälan förskola/skola  
På morgonen är det viktigt att Du som vårdnadshavare 
frånvaro anmäler ditt barn. Vi gör en personalplane-
ring utifrån antal barn och elever på plats.  
 
Förskolan—Anmäl i Infomentor innan 08.00.  
Skolan—Anmäl i Infomentor innan 08.00.  
 
Kundenkäten—Våga Visa enkäten  
Nu är kundenkäten/Våga Visa enkäten distribuerad till 
alla vårdnadshavare i Förskolan, Förskoleklass, årskurs 
3 och årskurs 6.  
Varmt tack att Du svarar! 
Du kan svara digitalt eller på blankett Du fått ut.  
 
Svaren behöver vi få in innan 6 februari.  
 
Barn på skolans tak 
Ältas Nattvandrare har kontaktat mig under förra hel-
gen och såg då barn som var uppe på skolans tak. 
Detta händer emellanåt och det finns en stor risk med 
att vara där. På vissa delar av skolan är det två våningar 
ner till marken.  
Tala gärna med Era barn hemma att detta är inte       
tillåtet och det är en stor risk.  
 

Läsårsdata Våren 2020  
Vecka 9—Sportlov skolan  
25 Mars—Studiedag skolan, fritidshemmet öppet 
Vecka 15—Sportlov  
13 Maj—Studiedag skolan, fritidshemmet öppet  
16 Maj—GHANADAGEN Skolan  
20 Maj—Komp för Ghana för de elever som kan  
22 Maj—Klämdag, förskola/fritids öppet  
9 Juni—Skolavslutning  
(10 Juni Eventuellt enheten stängd—återkommer) 
 
Skolan börjar åter: 17 Augusti 2020  
 
Förskolorna stänger 16.00:  
4 Mars  
25 Mars—HELA ENHTEN, även skola & fritids 
28 April  
 
TACK—7 Januari  
Varmt tack till Er alla som ordnade omsorg den                    
7 Januari. Det är angeläget att kunna samla hela             
personalgruppen och tala om uppdraget, planera inför 
kommande termin och säkerställa kvaliteten.  
 
Skolbygget 
Skolbygget rullar på enligt tidsplan. Inflytt Juni 2021.  
Under vecka 9-11 kommer sophuset nere vid                  
vändplanen att rivas, samt att en ny väg kommer bygg-
gas där in till bygget. Det kommer påverka parkeringen 
något dessa veckor, men NCC är bra på att tydligt 
spärra av så det ska vara tryggt och säkert.  
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Oro till socialtjänsten  
Jag får ibland frågor om lagen att anmäla oro, så 
skriver några rader om det här.  
I förskola och skolan bedriver vi utbildning och 
lärande. Enligt socialtjänstlagen 14 § måste alla 
tjänstemän och pedagoger inom förskola/skola 
anmäla till socialtjänsten om oro finns.  
Vi ska som sagt bedriva utbildning och andra om-
råden sköts av andra myndigheter.  
Vi ska inge värdera om vi känner oro—utan direkt 
göra en orosanmälan. Socialtjänsten tar över ären-
det och utreder.  
 
Om det handlar om att vi känner oro för att ett 
barn blir utsatt för misshandel eller sexuellt får vi 
inte kontakta vårdnadshavare innan utan lämnar 
över vår oro till Socialtjänsten som tar över ären-
det.  
 
Handlar det om annan oro så kontaktar vi vård-
nadshavare och kan ibland göra en orosanmälan 
tillsammans, det kan tex. handla om att hemmet 
behöver stöd.  
Socialtjänsten har mycket bra stöd att erbjuda. Hör 
gärna av Er om Ni har frågor.  
 
Skolinspektionens enkät Skolan  
Som förälder i grundskolan har Du nu möjlighet att 
besvara en enkät från Skolinspektionen. Det ligger 
information på Infomentor. Detta gäller alla vård-
nadshavare med barn i grundskolan.  
(Tyvärr krockar den med Nackas kundenkät, men 
vi har inte kunnat styra det).  
 
Studiedag skolan 25 Mars  
Studiedag för lärare har blivit flyttad till 25 Mars. 
Den låg tidigare 18 Mars.  
Fritidshemmet är öppet som vanligt.  
 
PIRLS 
Sigfrids borgs skola har blivit utvald att vara med i 
uttagning av material till en internationell studie om 
läsförståelse i grundskolan. Under våren kommer 
år 4 få genomföra några tester. Den stora studien 
genomförs sedan var 5:e år.  
PIRLS står för:  
Progress in International Reading Literacy Study.  

Trivselenkäterna  
Varje termin genomför vi Trivsel och trygghetsenkäter 
internt på förskolorna och grundskolan. I förskolan 
besvarar barn från ca 3 års ålder enkäten.  
Enkäterna genomfördes i Dec 2019.  
I förskolan arbetar resp. Team (pedagogerna) vidare 
med resultatet och förbättrar områden som måste han-
teras. I skolan arbetar Teamen (pedagogerna) samt 
Trygghetsteamet med enkäternas resultat.  
 

RESULTAT fråga om Trivsel:   
Här nedan är antalet i % positiva svar.  
Mycket bra eller Bra. Alltid / Ofta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skolvalet  
Under Januari har det varit skolval i Nacka.  
Vi gör återigen ett mycket bra skolval till blivande             
förskoleklass. Vi har till dagens datum 102 elever som 
sökt till oss i blivande F-klass.  
 
Emma Wilhelm föreläser på SU 
Vi är så stolta att en av våra Förstelärare Emma                
Wilhelm blivit inbjuden till Stockholms universitet. I 
veckan var hon och förelästa för                                       
gymnasielärarstudenter om sitt fina arbete kring värde-
grunden och hur hon i ämnet svenska behandlat detta 
område med bla. bloggar.  
 
Christer Sjöberg representerar på SETT mässan  
Ytterligare Våga Dela med sig gör Christer som finns 
på SETT mässan. En stor skolmässa med fokus på det 
digitala. Med stolthet visar Christer upp sitt sätt att 
kombinera matematik med digitalisering.  
Christer kommer även vara med som referens till Skol-
verket att ta fram nytt stödmaterial kring digitalisering i 
skolan. Stolta som tuppar här!  

Enhet  Hur känns det när du är 
på förskolan? 
 
Hur trivs du på skolan?  

Bäckaliden fsk  100 %  

Svanhöjden fsk  95%  

Ältadalen fsk  95% 

Skolan Förskoleklass 99% 

Skolan årskurs 1-6 93% 
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Disco i matsalen  
Många hyr vår matsal och har discon—superkul! 
Jag har fått lite reflektioner från Er föräldrar som 
närvarat att det ibland varit väldigt många barn och 
få vuxna närvarande.  
 
Så jag vill göra ett medskick:  Det måste alltid          
finnas vuxna bland barnen, vuxna vid entrén och 
vuxna i korridoren utanför matsalen.  
 
Det får max vara 150 människor inomhus samti-
digt. Vuxna och barn ihop. Så blir det fullt, måste 
ni stoppa i dörren tyvärr.  
 
Detta är utifrån brandrisk, utrymning och lokalens 
beskaffning, så för allas säkerhet.  
 
Kock Svanhöjden förskola 
Ulla som arbetat i köket har nu börjat arbeta i     
barngrupp. Vi håller på att rekrytera ny kock till 
förskola och hyr för tillfället in en kock. Kocken 
lagar mycket god och uppskattad mat.  
 
Kock Ältadalen förskola  
Vi hälsar Maria Nilsson välkommen som kock till 
Ältadalen förskola. Maria kommer senast från 
äldreomsorgen och har mångårig erfarenhet från 
matlagning. Så nu jobbar Jennie och Maria                       
tillsammans i köket och serverar alla barn och               
pedagoger en fin lunch och ett gott mellanmål varje 
dag.  
 
Nationella prov  
Under våren är det nationella prov i årskurs 3 och 
årskurs 6. Datum lämnar resp. lärare ut. Vi beviljar 
inga ledigheter för eleverna under dessa perioder. 
Det är mycket angeläget at alla elever är på plats 
såväl inför proven för att ta del av undervisningen 
som under proven.  
Tack att Ni inte ansöker om ledigt dessa perioder.  
 
Ledigheter elever 
Att ansöka om ledigt för barn i grundskolan ska 
föranledas av särskilda skäl. Blankett finns på vår 
hemsida eller vid expeditionen på skolan. Du             
lämnar ansökan till undervisande lärare.  

Leda cykeln över gatan  
Då vi haft en så mild vinter och vi snart har en härlig 
vår är det många elever som cyklar till skolan. Jättebra! 
Men en sak jag sett är att många cyklar över                      
övergångsställen. Jag tror att det är jättebra om vi till-
sammans lär barnen att leda cykeln över gatan. Så tala 
gärna med Era barn om det hemma.  
Det blir säkrare och tryggare! 
 
Jag ser ibland barn som ”swischar” ut i gatan från en 
trottoar, det går lite fort ibland. Stannar man, kliver av 
cykeln leder den över—så tror jag det blir tryggt och 
bra.  
 
Lastkajen skolan  
Några av Er föräldrar har hört av sig om att det står 
bilar parkerade nere vid lastkajen vid skolan.  
Många barn passerar där så även det blir lite otryggt. 
Det kommer även transporter tidigt på morgonen som 
inte kommer fram när det står bilar.  
Det finns oftast gott om platser att ställa sig på vid läm-
ning på morgonen, så jag hänvisar till:  
 Lämningsfickor vid Evalundsvägen samt                          

Lovisedalsvägen  
 Skolans parkering 
 Ältadalen parkering.  
 
Parkering vid Svanhöjden 
Vi har ännu inte fått tillåtelse att skylta upp vägen ut-
med Svanjhöjden förskola. Det står många bilar där 
över hela dagen. Dessa p platser är väldigt angelägna att 
personalen kan få nyttja under dagtid. Så jag vill be Dig 
att inte parkera bilen där när Du går till bussen.  
Ofta står det även bilar i vändplan eller vid lastplatsen 
som begränsar framkomligheten för våra transporter.  
 
Tack på förhand! 
 
Earth hour 27 Mars  
27 Mars firar vi Earth hour. Det är Världsnaturfonden 
som i många år uppmärksammat vikten av att spara på 
våra resurser. I år är temat—Matsvinn.  
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Förskolans organisation och pedagogiska arbete  
Våra förskolor har en mycket fin verksamhet och barnen får varje dag möta spännande projekt i våra olika 
teman. För mig är det otroligt viktigt att barnet är i ett mindre sammanhang större delen av dagen. Vi har på 
Ältadalen och Svanhöjden flyttat in i nya lokaler vilket till viss del varit en utmaning att hitta former för såväl 
den pedagogiska verksamheten och nyttjandet av lokaler. Vi har landat bra nu och jag vill här presentera hur 
vi arbetar på alla våra tre förskolor.  
 
ORGANISERING:  
På förskolorna arbetar vi i Teamet. Teamet är i första hand vuxensamarbetet. Varje Team är sedan fördelat i 2 
eller 3 avdelningar. En avdelning kan bestå av 12-22 barn och ha 2-4 pedagoger/lärare. Under dagen kan det 
förekomma tvärgrupper, tex. att 5 åringar har vissa aktiviteter. Ditt barn ska tillhöra en avdelning.  
Här ser du ett exempel på hur det kan se ut!  

 

Pedagogisk verksamhet:  
Den pedagogiska verksamheten på förskolorna utgår från ett Tema som är gemensamt för hela förskolan.  
 Bäckaliden arbetar med Närmiljön  
 Svanhöjden arbetar med Normer och värden  
 Ältadalen arbetar med Relationer 
 
 
Varje avdelning utvecklar temat i olika projekt utifrån barnens intressen och nyfikenhet. Pedagogerna samtala 
och observerar barnen och fångar upp deras intressen. Ett projekt kan pågå några dagar eller flera veckor.  
 
Lärande—Undervisning och Omsorg ska bilda en helhet i förskolan.  
 
På våra förskolor har vi även tagit fram ett planeringsstöd som ska vara ett stöd för alla pedagoger när de pla-
nerar olika projekt. Ett stöd där pedagogerna kan dela med sig till varandra av goda exempel.  
 
Det är härligt att få vara rektor för våra fina verksamheter i förskolorna, grundskolan och fritidshem-
met. Varmt tack att vi får arbeta med Ditt barn varje dag! 
Anne Sjö—Rektor  
Sigfrids borgs skolenhet  

Team Ugglan 

Vuxensamarbete i första hand

Ibland samarbetar Teamet kring alla barn – tex. vid matten.  

Avdelning

Ugglan 

Blå

Ca 3 pedagoger & ca 17-22 barn 

Avdelning

Ugglan 

Röd
Ca 3 pedagoger & ca 17-22  barn 

De olika avdelningarna har gjort en fördelning under dagen av lokaler, 

gemensamma ytor såsom tex. Torgen och uteverksamhet. 

Team Ugglan 

Vuxensamarbete i första hand

Ibland samarbetar Teamet kring alla barn – tex. vid matten.  

Avdelning

Ugglan 

Blå

Ca 2 pedagoger & ca 12 – 15 barn 

Avdelning

Ugglan 

Röd
Ca 2 pedagoger & ca 12 – 15 barn 

Avdelning

Ugglan 

Gul
Ca 2 pedagoger & ca 12 – 15 barn 

De olika avdelningarna har gjort en fördelning under dagen av lokaler, 

gemensamma ytor såsom tex. Torgen och uteverksamhet. 


