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Då var det hux flux redan vecka 9! Ett härligt sportlov för skoleleverna eller en lite lugnare vistelse på 
fritidshemmet med många roliga aktiviteter. Förskolornas verksamhet är igång precis som vanligt.  
Idag den 25 Februari börjar skolbygget och NCC håller i skrivande stund på att stängsla in marken 
där den nya skolan ska stå. Nu har vi 2 spännande år framför oss då vi får följa byggnationen på nära 
håll. På sista sidan kan Ni läsa mer om skolbygget och Oxelvägens förskola.  

Skolhunden Lucky  
En annan viktig del i att möta 
elever i behov av stöd är att vi 
har vår skolhund Lucky på besök 
en gång i veckan som läser      
tillsammans med elever som     
behöver lite extra lugn i sin     
lästräning. Catarina Marklund 
lärare arbetar med sin hund 
Lucky och möter elever som     
tillsammans läser. Lucky ger    
eleverna ett lugn som gynnar   
läsinlärningen.  
 
Rörelsematerial hela enheten  
Våra rörelsepedagoger Hanna och Freddie som på skolan 
arbetar med rörelse hela förmiddagarna, morgonrörelse, 
aktiva raster, aktiva pauser mm. De har även tagit fram ett 
rörelsematerial som alla våra enheter och pedagoger fått ta 
del av. Så nu finns det material även ute på förskolorna för 
att inspirera till mer rörelse. Superkul! 
 
Generation PEP 
Som ett led i att vi jobbar så fint med rörelse och även har 
en medveten kosthållning på skolan har vi nu även fått en 
certifiering av Generation PEP. Kronprinsessparet är       
initiativtagare till Generation PEP. Vi fick utmärkelsen för 
att vi uppfyller nedan krav:  

 Fysiskt aktiva raster 

 Fysisk aktivitet som en del av undervisningen  

 Fysisk aktivitet i anslutning till skoldagen  

 Måltiden som ett pedagogiskt verktyg  

 Näringsriktig mat i skolan  

 Trivsamma skolmåltider  
 
 
 

Våra byggnationer  
På sista sidan kan Ni läsa mer om byggnationerna.  
 
All verksamhet stängd 21 Mars  
Den 21 mars har alla kommunala skolor i Nacka kommun 
en gemensam studiedag. All vår verksamhet är stängd.              
Behöver Du omsorg denna dag, kontakta ansvarig                       
bitr. rektor. 
 
Agneta.s.hansson@nacka.se  - Ältadalen fsk 
Eva.lindroth@nacka.se—Bäckaliden fsk  
Eva.lindroth@nacka.se—Sjöängen fsk  
Susanne.sidenmark@nacka.se—F, 2, 3 
Mikaela.hogskoog@nacka.se—1, 4, 5, 6 
 
Stänger INTE 16.00 27 Mars  
Den 27 mars har vi öppet som vanligt. Verksamheten 
stänger INTE 16.00 som tidigare gått ut.  
 
25 timmars barn förskolan  
Är Du föräldraledig och har ett äldre syskon på förskolan 
har du rätt att ha Ditt barn 25 timmar på förskolan. Enligt  
regelverket ska Du tillsammans med förskolan göra upp ett 
schema för Ditt barn. Detta schema ska göras upp i samråd 
samt utifrån förskolans organisatoriska möjligheter.  
Utifrån att vi måste kunna lägga en bra personalorganisation 
måste Ni föräldrar från och med nu lägga ett schema som 
löper per termin. Det går INTE att ändra schema från 
vecka till vecka. Så gör upp med pedagogerna eller ansvarig 
bitr. förskolechef kring Ert schema. Ska ett schema ändras 
är det 1 månads varsel.  
 
NPF lådor skolan  
På Sigfridsborgs skola är vi mycket skickliga på att möta 
elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. 
Specialärarteamet tillsammans med lärarna skapar många 
olika typer av anpassningar för att möta alla elevers          
förutsättningar och behov.  
Som ett ytterligare led för att säkerställa att det finns                   
hjälpmedel i alla klassrum har Speclärarteamet nu skapat 
NPF lådor med ett innehålla av olika kompensatoriska 
hjälpmedel för att förenkla för klassläraren att göra extra 
anpassningar. Lådan kan tex. innehålla sittkuddar, timglas, 
rörelsebollar etc. NPF står för Neuropsykiatriska                           
funktionsnedsättningar.  
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Mäter matsvinn på skolan  
Nu har köket börjat mäta matsvinn på skolan för att se 
om vi kan slänga mindre mat! Under en vecka slängde 
vi 80 kg mat. Vi har haft uppe frågan på skolrådet och 
varje klass har pratat om det. Får se vid nästa mätning 
om vi slänger lite mindre. Tala gärna med barnen 
hemma om att det är bättre att ta mat flera gånger än att 
”ösa” på från början och kanske inte orka äta upp.  
 
Infomentor i förskolan  
Nu börjar vi komma igång ordentligt med Infomentor i 
förskolan vilket är kul. Så du enkelt kan hitta info ser du 
vilka olika kanaler vi använder här: 

 Tidslinjen—Löpande inform-
ation och nyheter från pedago-
ger och skolledning.  

 Kalendern—Utflykter, föräld-
ramöten, återkommande aktivi-
teter 

 Kunskapsrummet—Mer    
ingående information om den 
pedagogiska verksamheten och 
de olika projekten. Framöver kommer även     
information inför och om utvecklingssamtalen att 
ligga här.  

 
 
Appen är jättebra att använda, men tyvärr har vi       
upptäckt att om man går in på bilder i Kunskaps-
rummet måste man ”börja om” för att gå vidare, vilket 
såklart inte är bra. Vi jobbar med detta. Så just          
kunskapsrummet kan vara bättre att använda i          
Webversionen.  
 
Stefan Löfven var på skolan  
Som Några av Er kanske märkte i förra veckan kom 
Stefan Löfven vår stadsminister och knackade dörr i 
Älta. Han besökte även skolan. Det var                                    
Socialdemokraterna som 
hade ett möte i vår     
matsal på kvällen och då 
fick vi samma             
eftermiddag veta att 
Stadsminister Stefan och 
Finansminister          
Magdalena skulle 
komma till mötet. Även 
jag fick då möjlighet att säga hej till Stefan. Eleverna 
tyckte såklart det var väldigt spännande och jag har fått 
många frågor om hur det var att möta stadsministern.  

Dysseworkshop för föräldrar och elever 
Under ett par år har vi nu haft Dysseworkshops för elever 
på mellanstadiet. Elever med läs och skrivsvårigheter träffas 
X antal gånger per termin och delger varandra erfarenheter 
och får tips på kompensatoriska hjälpmedel. Nu har 
Specteamet även haft en Dysseworkshop med föräldrar och 
elever tillsammans. Ett mycket uppskattat föräldramöte där 
föräldrar fick ta del av alla de kompensatoriska hjälpmedel 
som vi erbjuder eleverna. Mycket lyckat och värdefullt! 
 
Vänliga veckan  
Under vecka 7 hade vi Vänliga veckan på våra enheter. På 
förskolorna hände många spännande saker med teater och 
olika typer av samlingar. På skolan var det olika teman och 
uppdrag som resp. årskurs hade.  
 

 År F Ta ögonkontakt med matsalspersonalen och 
tacka för maten  

 År 1 Samla in leksaker som ligger på gården 

 År 2 Fråga någon du inte brukar leka med om ni ska 
leka 

 År 3 Håll upp dörren 

 År 4 Säg hej till de du möter 

 År 5 Le mot de du möter  

 År 6 Häng upp kläder som ligger på golvet 
 
 
Veckan avslutades med 
gruppfoto med        
mycket kärlek!  
 
 
 
 
 
 
 
INSTAGRAM  
Följ vårt instagram konto! Ett fantastiskt flöde med bilder 
från alla våra verksamheter, vi har idag 600 följare men vill 
såklart ha fler! 

Sigfridsborgf6 
 
Ring på skolan/förskolans nummer  
En önskan från pedagogerna är att Ni föräldrar inte söker 
upp privata telefonnummer och skickar SMS eller ringer. 
Använd resp. enhets telefonnummer eller med fördel maila-
dresser:  
Fornamn.efternamn@nacka.se 
Tack på förhand!  
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Boken PLUMS  
Under förra läsåret var några av våra 6:or med i ett                    
projekt tillsammans med elever från Fisksätraskolan och 
Samskolan. Totalt var över 200 elever med i projektet. 
Projektet gick ut på att öka lusten för skrivande och det 
resulterade i boken Plums.  
 
Boken utspelar sig i Nacka och idén till boken kom efter 
att Anders Kledhammar, lärare på Fisksätraskolan, frågat 
eleverna om hur de ville utveckla 
sitt skrivande. Där föddes idén till 
sjötrollet Plums. Med hjälp av 
Nackas Stora projektstöd tog man 
därefter kontakt med tecknare och 
förlag. Skisserna och ramen för 
berättelsen togs fram av de                        
ansvariga, resten stod eleverna för. 
Hur man skulle bidra fick eleverna 
välja själva. Vissa valde att skriva 
dialog, andra valde färg på                        
karaktärerna. Sedan satte elevernas 
berättelser samman och boken skapades.                                 
Boken blev klar i december.  
 
Egen kontroll förskolorna  
För mig är hög kvalitet A och O. Mitt uppdrag är att hela 
tiden fundera hur vi kan förbättra kvaliteten och i dialog 
med pedagoger, skolledning och övrig personal på våra 
enheter utveckla vår verksamhet. En stor del i vårt                        
kvalitetsarbete är även den kundenkät som Ni nyss                   
besvarat—Varmt tack för Era svar.  
Som ett led i kvalitetsarbetet har vi infört Egen kontroller 
ute på resp. avdelning i förskolan. Detta för att säkerställa 
att vi har en snygg och inbjudande miljö. Egen kontrollen 
består av några punkter som varje dag ska kontrolleras, 
tex. att det är snyggt och fint i våra hallar eller badrum, 
var sak på sin plats, snyggt och ordning och reda.  
 
Fina röster från Älta kyrka  
För ett par veckor sedan fick jag ett fint mail från                       
personalen i Älta kyrka. De berömde våra fina elever som 
var och firade advent i kyrkan. De var mycket stolta över 
hur eleverna uppförde sig och tyckte att eleverna på 
Siggan var ett fint föredöme, de var artiga, tackade och 
visade på ett mycket lugnt och respektfullt sätt. De tycker 
alltid de är så roligt när vi kommer och vi uppskattar de 
fina samarbete vi har med Älta kyrka.  
 
 

Ledighet elever i skolan  
Jag ser att ansökningarna om ledighet har ökat markant, 
detta försvårar arbetet för lärarna som ofta har någon elev 
som är iväg och då missar viktig undervisning som läraren 
känner ansvar för att ”fånga” upp och följa upp.  
I Sverige har vi skolplikt, detta regleras i skollagen kapitel 
7. Skolplikten innebär att skolgången ska fullgöras på en 
skola och eleverna ska delta i undervisning. Skolplikten 
innebär även rätten till utbildning.  
En elev får beviljas kortare ledighet för enskild                          
angelägenhet. En semesterresa är inte enskild                              
angelägenhet. Framöver kommer jag bli striktare med att 
bevilja ledigheter om inte särskilda skäl föreligger.  
 
Parkering Ältadalen/Skolan  
Parkeringen på Ältadalen och skolan är till för hela                      
enheten. Det är viktigt att alla visar hänsyn och kör lugnt 
runt skolan. Parkeringen är i första hand till för personal 
men självklart även för hämtning och lämning. Dock ej 
som infartsparkering. Tack att Ni visar hänsyn! 
 
Rektor och Förskolechef  
Från och med Juli 2019 försvinner begreppet Förskole-
chef. Nu kommer alla kallas för Rektor eller Bitr. rektor.  
Jag blir därmed Rektor för såväl Grundskola som                       
förskola samt att Eva och Agneta blir bitr. rektorer istället 
för bitr. förskolechefer.  
 
 
Ha nu ett fint sportlov Ni som är lediga, på fritids-
hemmet erbjuds många härliga aktiviteter och på 
förskolorna är verksamheten igång med full kraft!   
En härlig 
bild från när 
våra 6 åring-
ar var på fin 
vandring.  
 
Anne Sjö  
Rektor    
Förskolechef 
 
Sigfridsborgs skolenhet  
 
 
På nästa sida kan Ni läsa om våra byggnationer.  
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Oxelvägens förskola:  
Byggnationen följer tidplan och planerad uppstart blir den 5 Augusti. Vi hoppas kunna flytta över allt material innan 
semestern så pedagogerna kan starta upp direkt den 5 Augusti. Under våren hoppas vi kunna besöka förskolan med 
barnen. Det blir en fantastisk förskola med inspirerande lokaler för god pedagogisk verksamhet.  
Förskolan kommer rymma 160 barn så Eva Lindroth är nu i 
full gång med att fylla på barn samt rekrytera personal. Önskar 
Ni ha Era barn på förskolan ansöker Ni i Nacka24.                             

Vill Du arbeta på denna härliga förskola eller känner Du någon 
som söker arbete, be dem höra av sig till Eva Lindroth.  
eva.lindroth@nacka.se  
 

Skolbygget:  
Idag den 25 Mars drar skolbygget igång. Byggnationen beräknas ta         
2 år och inflytt på nya skolan blir Juni 2021.  
Tidplan:  

 Vecka 9—Byggstart. Cykelställ flyttas utmed Lovisedalsvägen.  

 Mars—April—Markarbeten och ledningsarbeten 

 April—Augusti—Grundläggning, stödmurar, plintar 

 September–inflytt—Stomresning och arbeten inomhus 

 Juni 2021—Inflytt nya skolan  

 Juni 2022—Inflytt i sporthallen (Sporthallen byggs när skolan är klar och idrottssalen rivs). 
 
Jag kommer sätta samman ett bildspel som alla lärare ska visa eleverna måndag vecka 10. Där berättar jag om tidplan 
och vad alla behöver tänka på nu när bygget är i full gång. Jag lägger ut samma bildspel på hemsidan. På hemsidan    
hittar Ni all information om byggnationerna.  

 Googla: Sigfridsborgs skolenhet   

 PUFF: Byggnationer  
 
Det finns även en anslagstavla vid huvudentrén på skolan.  
 
Du hittar också information på:                                             
Nacka.se/sigfridsborgsskolan. Det är Nacka kommuns       
fastighets sida.  
 
Självklart kommer det bli lite råddigt runt skolan under byggt-
iden men med samlade krafter kommer det gå toppen och vi 
vet ju vad vi har att se fram emot—en fantastisk skola som 
kommer ge eleverna och pedagogerna härliga möjligheter till 
ett modernt och fint lärande. Även gården kommer bli ma-
gisk! 
 


