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Rektorsbrev för september 2020  

Tiden rusar fram, vi har redan gått i skolan över en månad. Hösten är här med besked även om vi 

fortfarande har ganska varmt ute. I augusti när vi började var vi 15 nyanställda, en förklaring till det är 

att vi under 2020 har 9 gravida på skolan. 5 har fått och 4 går fortfarande i väntans tider  För mig är 

det här något av ett rekord som rektor, det tillhör verkligen LIVET och är ett glädjebesked. En annan 

förklaring är att vi växer som organisation i och med att vi växer med elever. Nu är vi uppe i 500 

elever och ca 60 personal. När skolan startade i augusti 2014 var det 11 personal och 43 elever. Så jag 

förstår att det är skillnad för er som var med då  Sedan jag kom våren 2019 har vi växt med 7 

klasser, det säger något om att vi är i en föränderlig organisation och skola. Det påverkar på många 

plan, men vi jobbar hårt för att era barn ska ha den bästa verksamhet.  

Under augusti och september har vi haft fullt upp med att få iordning allt i våra nya lokaler och med 

att vi alla är i samma hus just nu. Rutiner som ska sitta för att det ska vara trygghet, trivsel och 

studiero i alla klasser. Vi har också genomfört startsamtal och elevledda utvecklingssamtal. Vi hoppas 

att ni känner er nöjda med era samtal tillsammans med era duktiga barn och vår personal. Jag har läst 

lärarnas kommentarer på deras klassbloggar och de signalerar om värdefulla och fina kontakter med er 

vårdnadshavare/föräldrar.  

Vi satsar mycket på att eleverna ska få aktiva raster och att vi genom styrda rastaktiviteter ökar 

tryggheten och minskar antalet kränkningar. Ett viktigt arbete som fritids och vårt sociala team på 

högstadiet arbetar med. Ett mål som vi tillsammans kommer att arbeta vidare med tillsammans med 

elevråden. På onsdag är det dags att träffa elevrådet för både åk 7-9 och åk F-6. Det har varit en 

intensiv start för oss alla, så det känns spännande att vi äntligen fått till en tid att ses.  

Våra kommungemensamma mål i skolutvecklingsprogrammet: 

• Alla barn och elever når målen i läroplanen. 

• Alla barn och elever känner trygghet, trivsel och studiero 

• Våra medarbetare är engagerade och har rätt kompetens 
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Vi har förväntningar på er föräldrar att ni tillsammans med oss skapar goda förutsättningar för ert barn. 

Detta gör du genom att se till att ditt barn sover och äter ordentligt, att du bidrar till det så viktiga 

samarbetet mellan oss. En viktig sak är också att du smittar – med det menar jag att om du pratar 

positivt om skolan så hjälper det ditt barn att tänka gott om skolan. Om du pratar illa om skolan blir 

det tvärtom. Jag vill gärna att du vänder dig till oss istället om det är något du oroar dig över. Tack på 

förhand!  

Jag vill påminna er alla om att följa ditt barns klassblogg, fritidsbloggarna, vår Facebooksida, vet att 

några även har Instagram konton så håll utkik för att få än mer inblick i vår verksamhet.   

Förskoleklass och Minifritids 

Ytterligare förändringar som är på gång är att förskoleklasserna kommer att få helt 

nya lokaler. Som en del av er redan vet och har sett så jobbas det för fullt på det 

inhängande området mitt emot Silverskattens lokaler.  

Varför jag inte informerat om detta är för att det inte varit klart så länge när det blir 

klart. Jag har varit med förut där det planerats vara klart en tid och sedan har det 

dragit ut både 3 och 6 månader. För förskoleklass skulle det normalt ha varit både informationsmöte i 

våras och föräldramöte i augusti, dessa har på grund av Covid-19 inte blivit av.  

Där hade det varit naturligt att nämna denna information. Nu är det klart att paviljongen beräknas bli 

klar under november. När flytten blir av återkommer vi med. Det vi har tagit med i vårt beslut är att 

förskoleklassen kommer att få mycket större utrymmen. Med ett normalstort klassrum och grupprum 

som ger utrymme för gott lärande och lek. Båda klasserna kommer att ha egen ingång vilket kommer 

att underlätta trängsel i hallarna. De kommer också att få en egen inhägnad skolgård med lekytor. Idag 

är de 27 elever i de små rummen och vår erfarenhet är att elever i förskoleklass har behov av att kunna 

röra på sig då det är en omställning att komma från förskolan. Min önskan var att detta skulle varit 

klart i augusti, men det drog ut på bygglov. Nästa år kommer F-1 gå ute i paviljongerna då det nästa 

sommar kommer att lyftas på en övervåning.  

Jag förstår att denna information kan skapa frågor och funderingar hos er föräldrar/vårdnadshavare. 

Tveka inte att prata med mig, Gölin Swessar som är verksamhetsledare för F-2 eller Camilla Bruno 

som är verksamhetsledare för fritids. Mer praktisk information återkommer vi med när det närmar sig.  
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De ”gamla” paviljongerna som åk 7-8 var i förra läsåret kommer att flyttas bort och där skall det 

förberedas för högstadiedelen som skall stå klar hösten 2022. Då kommer högstadiet 7-9 att ha ett nytt 

hus med egen matsal, slöjdsalar och egen skolgård. I de befintliga lokalerna de från 2016 och de nya 

från 2020 kommer elever i åk F-6 att gå. Enligt beslut från Barn och ungdomsnämnden och Barn och 

ungdomsförvaltningen kommer vi att vara 2 paralleller i åk F-6 och 3 paralleller i åk 7-9.  

Viktiga datum framöver: 

 Studiedagar på måndag och tisdag 28-29 september  

 Måndag den 26 oktober har fritids stängt för planeringsdag. 

 Vecka 44 är det höstlov tänk på att fylla i era tider på TEMPUS tisdag-fredag. 

 

Bild och text från vår Facebooksida   

Med önskan om en fin helg – Helena 

Igår uppmärksammade vi Idrottens dag, för barns rätt till 

rörelse och hälsa. Eleverna skulle under skoldagen ges 120 

minuter mer fysisk aktivitet. 

 

Det sammanföll med superhjältefredag så runt om i 

Steningehöjden kunde vi se superhjältar som hade 

cyklande raster, utematte med olika uppdrag, hjältar på 

power walk mm. I åk 3 hade vi musik och dansade olika 

sorters djur för att gissa vilket djur kompositören hade 

tänkt på vid skapandet av musiken. 

 

Personalen ville såklart haka på denna utmaning och 

spelade 120 minuter padel tillsammans efter jobbet 

 

Vi på Höjden tycker att det är viktigt att ge våra elever bra 

förutsättningar för att vara fysiskt aktiva. 


