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Jag vill börja med att rikta ett varmt tack till Er alla fantastiska vårdnadshavare. Vi är inne i en
mycket svår och otäck situation i Sverige och världen. Det väcker många tankar och vi har varit
tvungna att vidta många åtgärder för att säkra tryggheten och minska smittspridningen på våra
enheter. Jag tycker att alla pedagoger gjort ett mycket fint arbete och jag är stolt över de slit som
sker på alla enheter varje dag.
Jag vet att även Du som vårdnadshavare sliter och säkert har även många av Er hamnat i mycket
svåra situationer, med permitteringar, bolag som har ekonomiska svårigheter, anhöriga som är
sjuka och kanske rentav har någon förlorat en nära och kär vän eller anhörig.
Vi gör detta tillsammans och jag vill tacka dig för ditt stöd och samarbete! Vi har fått många
glada tillrop och det värmer, jag är noga med att sprida det som kommer till mig till de som de
berör, det betyder mycket.
Väljer här att skriva ett ”vanligt” rektorsbrev med lite annan info än det som gått ut de senaste
veckorna. Återigen Varmt TACK!
VFU—Särskilt utvalda förskolor
Alla våra tre förskolor har blivit utsedda av
Stockholms universitet att vara VFU förskolor. Det
betyder att vi är särskilt utvalda och håller en god
kvalitet att vi kan ta emot Lärarstudenter till
förskolorna. Mycket roligt och bra jobbat!
Man blir stolt som ledare.
Skolavslutning skolan INSTÄLLD
Utifrån rådande situation väljer vi att redan nu besluta
att ställa in den traditionsenliga skolavslutningen. Blir
det ändrade förutsättningar är det lättare att vi växlar
om och har en avslutning.
I år blir det avslutning i varje klassrum istället.
Vi kommer spela in alla årskursers sånger och skapa en
film för detta, den kan vi säkerligen även sprida till
hemmen.
Ghanadagen INSTÄLLD
Även vår årliga Ghanadag där vi samlar in pengar till
World of Friends väljer vi att ställa in.
Vi får se om vi kan ha något liknande i höst, eller så tar
vi nya tag våren 2021.
Rockgrupper—Ingen rockkonsert
Det blir även annorlunda för våra år 6 elever som har
Rockgrupper som en del av musikundervisningen
i år 6. Normalt brukar de spela upp för alla elever och
föräldrar. Men i år blir det Rockvideos istället som vi
kan sprida. Kan vara spännande att prova något nytt.

Läsårsdata Våren 2020
13 Maj—Studiedag skolan, fritidshemmet öppet
16 Maj—Ghanadagen INSTÄLLD
22 Maj—Klämdag, förskola/fritids öppet
9 Juni—Skolavslutning för elever. (EJ föräldrar)
(10 Juni Eventuellt enheten stängd—återkommer)
Förskolorna stänger 16.00:
28 April
Stängda veckor i sommar: 28, 29, 30, 31
All verksamhet stängd 10-11 Augusti för planering.
Skolan börjar åter: 17 Augusti 2020
Skolbygget
Skolbygget håller tidsplan och inflyttning beräknas till
Juni 2021. Bara ett år kvar!
Cykla till skolan
Superbra att så många elever har börjat cykla till
skolan. Men det kräver också att alla elever känner till
säkerheten med cykling. Gå gärna igenom ”cykelvett”
hemma innan Ni släpper ut era barn på vägarna.
Många barn svischar fram på trottoarer, över
övergångsställen och snabbt förbi både bilar och kamrater, vilket gör det otryggt för såväl cyklisten som förbipasserande. Jag förordar att man leder
cykeln över övergångsställen och den sista
biten fram till skolan. Tack på förhand!
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Evalundsvägen NYTT övergångsställe
Ett nytt övergångsställe är nu markerat på
Evalundsvägen. Det är precis vid busshållplatsen
och nära trappen ner till skolan.
Visa gärna Era barn att använda detta.
Många barn går gärna över gatan lite här och där
och det är ju tyvärr inte helt säkert.
Tack på förhand!
Pedagogiska nätverk Svanhöjden förskola
Nu har vi snart varit igång ett år på nya fina
Svanhöjden. Snart är det är det fullt med barn, 160
nyfikna barn på förskolan. Det är väldigt roligt att
trycket varit så stort att få plats på förskolan. Det
innebär att Eva Lindroth bitr. rektor har anställt
mycket ny personal. För att skapa en god
pedagogisk grund arbetar Eva med pedagogiskt
nätverk på förskolan utifrån vissa givna frågor som
utgår från läroplanen. Det blir ett forum där
pedagoger mellan de olika Teamen diskuterar
värdegrund, förhållningssätt, genus, lärande,
undervisning och överlag den pedagogiska
verksamheten. Ett klokt sätt för att få ihop ett nytt
kollegium på en nystartad enhet.
Planeringsstöd i förskolan
Under året har lärarna från alla våra tre förskolor
arbetat med att ta fram ett planeringsstöd.
Planeringsstödet ska kvalitetssäkra verksamheten
på alla våra tre förskolor och säkerställa att vi
arbetar utifrån läroplanens mål och riktlinjer. I
stödet har lärarna tolkat läroplanens uppdrag och
givit tips på hur de arbetar med de olika
momenten för att skapa en likvärdig verksamhet.

Fjädern
Varje år kan lärare inom förskola och skola skriva
en artikel om sitt pedagogiska arbete. HT 2019
valde Emma Wilhelm lärare i år 4-6 och Alexander
Hermansson IT ansvarig att skriva en artikel om
sitt arbete med Värdegrund i kombination med bla.
podd, blogg och andra sociala medier. DE VANN!
Härligt när goda exempel uppmärksammas. De
vinner 30000:- samt att deras artikel publiceras i
tidskriften (nätet) Skolporten. GRATTIS!

Ältadalen kundenkät
Ältadalens förskola har nu snart bott i sin nya fina
förskola i 2 år, tiden går fort! Vi flyttade in sommaren
2018 med ca 50 barn. Det gjorde att under Aug 2018
tog vi emot ca 100 barn i åldern 1-5 år, en stor
utmaning, att så snabbt ta emot så många barn. Detta
avspeglade sig på vår kundenkät. Det är nu med stor
glädje vi har tagit emot årets resultat av
kundenkäten där alla värden stigit. Kundnöjdheten på
förskolan är återigen uppe på höga 91%. Varmt tack
för Ert förtroende. Pedagogerna och Agneta Hansson
bitr. rektor har gjort ett mycket fint arbete med att sätta
strukturer och rutiner. Detta har vi kunnat ta hjälp av
när vi öppnade upp Svanhöjdens förskola.
Kundenkäten
Varmt tack till alla i förskolan, år F, år 3, år 6 som
besvarat enkäten. Nu har resultaten kommit. Ni har fått
ut alla samlade resultat i ett tidigare utskick, det finns
även på vår hemsida.

Här är resultatet på frågan om man är NÖJD med
verksamheten. Antal i % positiva svar:
•
Bäckaliden förskola: 97%
•
Svanhöjden förskola: 87%
•
Ältadalen förskola: 91%
•
Förskoleklass: 91%
•
Årskurs 3: 84%
•
Årskurs 6: 93%
Svanhöjden och årskurs 3 har en minskning på nöjdheten från förra året. Vi kommer analysera detta och
självklart arbetar vi alltid med att stå i ständig utveckling och förbättring av verksamheten. Svanhöjden har
vuxit, lite samma som Ältadalen så vi jobbar hårt med
att sätta alla rutiner och strukturer.
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Christer Sjöberg artikel om Programmering
Artikel i Rysk vetenskaplig tidskrift
Som jag berättat om tidigare har en av våra lärare
blivit nominerad till det mycket fina och
prestigefyllda priset Guldäpplet. Christer vann inte
men hans artikel och arbete har fått mycket
uppmärksamhet. Bla. har hans arbete nu
publicerats i en Rysk vetenskaplig tidskrift. En rysk
forskare fick tag på Christers fina arbete kring programmering med elever och fångade upp det.
Christer har således publicerat sitt fina arbete på
engelska i denna tidskrift, även Sigfridsorgs skola
fick uppmärksamhet. HÄRLIGT! GRATTIS!
Vattensamlingar Bäckalidens gård
Ni har som har barn på Bäckaliden har säkert
märkt att det samlats vatten på gården vid stora
regn. Äntligen är det nu åtgärdat. Nya brunnar är
grävda och vi hoppas att avrinningen blir bättre
och att det inte ska skapas stora vattensamlingar.

Digitalisering i förskolan—Ältadalen
Under mars månad var all personal på Ältadalens
förskola iväg på en föreläsning om Digitalisering i
förskolan. Det är viktigt att göra gemensamma
fortbildningssatsningar och angeläget att alla
pedagoger får ta del av samma innehåll. Ältadalens
pedagoger arbetar tillsammans med Agneta
Hansson bitr. rektor och Alexander Hermansson
IT ansvarig för att utveckla det digitala i förskolan.
Det finns mycket spännande att jobba med!
Bäckaliden fyller 40 år
Bäckalidens förskola fyller 40 år i år!
Vi kommer fira detta under höstterminen istället
för nu i vår. Vi vill ju kunna ha ett kalas där vi kan
bjuda in Er vårdnadshavare.
Vi återkommer om kalasdatum!
Förskolans dag—Avslutningar i förskolan
Utifrån rådande situation kommer vi inte
genomföra några avslutningar i förskolan med Er
vårdnadshavare. Däremot kommer pedagogerna
fira såväl förskolans dag som avslutning för
framförallt 6 åringar på förskolan tillsammans med
barnen. Varje förskola återkommer med sina
traditioner.

Trekampen—musiktävling för år 3
VI VANN!
För sjunde året i rad var årskurs 3 med i den årliga
Trekampen och eleverna vann! På 7 år har Siggan gått
till final 6 gånger och vunnit 3 gånger—GRATTIS!
Bra jobbat våra härliga år 3 elever. Det är Nacka
musikskola som arrangerar
tävlingen varje år i Nacka
Aula.
Hållbar utmaning—ÅR 4
Grön VANN!
Varje år arrangerar Nacka
kommun en uppfinnartävling
om hållbar utveckling och hållbar utmaning. Det är
alltid mycket stor konkurrens och i år kom inte ens alla
bidrag med. Men vi kom med och år 4 vann!
GRATTIS år 4 Grön!
De vann 10000:- till klassen som kan användas till
något kul.

Bilfrivecka på skolan vecka 19
Vecka 19 utmanar vi varandra att cykla, gå eller på
annat sätt ta oss till jobbet och skolan. Kanske en
joggingtur! Då kör vi Bilfria veckan.
Det är en årlig utmaning i Nacka kommun. Eleverna
kan tex. gå tillsammans—Gående skolbuss!
Mer info kommer.
Inspektioner förskolorna
ALLT GRÖNT!
I december och nu i februari har vi
haft inspektioner av våra förskolor.
Inspektionerna kontrollerar att vi
arbetar utifrån läroplanen och
skollagens uppdrag. Vi fick
GRÖNT ljus på alla punkter!
Bra jobbat pedagogerna. Mycket fint arbete uppvisades
på alla våra tre förskolor. Då blir man stolt!
Svanhöjden förskola adress
Svanhöjdens förskola har levt utan adress.
Men nu har vi fått en adress:
Oxelstigen 1
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Sommaröppen verksamhet
Nu har vi börjat planera för sommaren.
Vi kommer ha öppet på någon av vår enhet och det
kommer vara en kombination av ordinarie personal
och vikarier. Vi kommer inte garantera personal från
alla enheter nedan veckor.
Vi är måna om att kunna ge all vår ordinarie personal
en sammanhängande sommarsemester. Tror det är
extra angeläget och viktigt i år att vi alla får ledigt
och är med nära och kära.
Vi har helt stängt vecka 28, 29, 30, 31.
Är Du i behov av omsorg dessa veckor hör av Dig
till Eva Lindroth eller Agneta Hansson skyndsamt.
Eva.lindroth@nacka.se
Agneta.s.hansson@nacka.se
Tack till Er som har möjlighet att ordna omsorg
ovan veckor.

Infomentor
Vi har tagit fram två informationsbrev om
Infomentor och vad Du kan förvänta dig som
förälder av oss. Dessa dokument har distribuerats till
Er tidigare i vår.
Här framgår vilken typ av information och var på
Infomentor du hittar den.
På Infomentor ska du både kunna ta del av nyheter
men framförallt ta del av Ditt barn/elevs utveckling.
Önskar Du erhålla detta dokument kan du be om det
av Alexander Hermansson. Det finns ett för
förskolan och ett för grundskolan.
Alexander.hermanssson@nacka.se
Rörelse i samband med NP
När årskurs 6 genomförde Nationella prov i svenska
så genomförde Felicia vår rörelsepedagog rörelsepass
med eleverna för att öka koncentrationen.
Mycket fint att se! Framförallt var det bra för eleverna som blev mer fokuserade vid provtillfället.
Nationella prov
Utifrån den rådande situation så kommer årskurs 6
inte att genomföra nationella prov i engelska och
matematik. Årskurs 3 genomför alla prov som
planerat.

Skolvalet förskoleklass
Många elever ville till oss i förskoleklass till
kommande läsår. Vi har tagit emot 104 nya elever
som börjar hos oss i Augusti 202
Varmt välkomna! Utskick har gått ut.
Tryck till våra förskolor
Vi har kö till alla våra förskolor. Härligt att så
många barn vill komma till oss.
Vi har i stort sett avslutat intaget till förskolorna i
Augusti. Det finns fortsatt några platser kvar på
Svanhöjdens förskola. Kontakta Eva Lindroth om
Ni önskar besöka förskolan för plats.
Eva.lindroth@nacka.se
ÅTGÄRDER CORONA/COVID 19 TIDER
Som jag skrivit om har vi vidtagit många åtgärder i
dessa mycket speciella tider. Allt för att Du ska
känna Dig trygg att lämna Ditt barn/elev till oss.
Jag har tagit fram riktlinjer som alla pedagoger och
all personal följer. Det handlar om att skapa
förutsättningar för pedagogerna att tex:
•
Tvätta händer ofta
•
Barn/Elever tvättar händer ofta
•
Hålla avstånd
•
Vara utomhus mycket
•
Fördela mat och bröd till barn/elever
•
Ha idrottsundervisning utomhus
•
Minimera köer och grupperingar
•
Inte ha stora samlingar
•
Sprida ut barn och elever vid maten
•
Alla är hemma när de är sjuka
•
Vi ringer hem sjuka barn/elever
•
Minimera antal vuxna inomhus, inte låta
föräldrar gå in i våra hallar
•
Ha aktuellt skyltmaterial uppe
•
Samtala med barnen om Corona
•
Samtala med eleverna om Corona
•
Visa filmer, tex. från Vårdguiden för elever
•
Jag har spelat in filmer till eleverna på skolan
•
Vi har inga stora möten i personalgruppen
Ovan är några av de åtgärder vi vidtagit.

Har Du frågor är Du varmt välkommen att höra
av dig till mig.
Varmt tack för Ert förtroende
Anne Sjö—Rektor

