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Hej alla föräldrar med barn på Bromstensskolan

Ny rektor på Bromstensskolan
Att vara rektor är roligt och utvecklande, särskilt om man tycker om att leda och på riktigt brinner för
eleverna och lärande. Det är också på olika sätt ett krävande uppdrag där man många gånger
balanserar på gränsen av sina förmågor. Jag har nu varit rektor på skolan i 5 år och har i jul tagit
beslutet att lämna över detta uppdrag till en ny rektor för att kunna få mer tid för min familj.
Jag tycker att vi har gjort stora framsteg och är stolt över det arbete som pedagogerna och annan
personal gör på skolan varje dag, hur de möter era barn med värme och engagemang. Jag hoppas
och tror att den organisation som jag varit med och byggt upp kommer att leva vidare under en ny
rektors ledarskap.
Jag har ännu inte börjat söka några jobb och jag räknar med att stanna på skolan tills den nya rektorn
är på plats någon gång i sommar. Jag kommer förstås att sakna mina fantastiska medarbetare och
alla eleverna på skolan, men känner samtidigt att jag måste prioritera min familj.
Jag kommer hålla er informerade om rekryteringen under våren och räknar med att den nye rektorn
kan presentera sig före sommarlovet.

Skolvalet
Nu är det dags att välja skola om du har barn som ska börja i förskoleklass eller årskurs 7 till hösten.
Information om hur detta går till hittar du på Stockholms Stads hemsida. Det finns också ett
informationsbrev som är särskilt viktigt att du läser om ditt barn ska börja i årskurs 7, på högstadiet i
höst.
Skolvalet på Stadens hemsida
Informationsbrevet till årskurs 6

Multiplikationstrappor
Nu har vi till slut fått våra multiplikationstrappor på plats. Tanken är att eleverna tränar sig på
tabellerna när de går uppför trappen varje dag. Det finns en motsvarighet som man kan ha hemma där
föräldrarna sätter upp en "tabell" på insidan av ytterdörren en tabell i taget?), som barnet ser när de
går ut genom dörren (3, 6, 9, 12, 15, ...). En del saker inom matematiken är bra att kunna utantill, då
kan man använda tankekraften till att lösa svårare problem.

Inneskor
På Bromstensskolan har vi inte ytterskor på oss inne och särskilt såhär i snö- och slasktider blir det
lätt vått på golven inomhus. Vi vill därför råda er föräldrar att skicka med era barn inneskor som de kan
ha på sig för att inte behöva trampa runt med våta strumpor.

ABC
Vill Du träffa andra föräldrar och stärka ditt barns utveckling?
ABC är 4 gruppträffar för alla föräldrar som har barn i åldrarna 3-12 år. Syftet med träffarna är att
främja barns utveckling genom att stärka relationen mellan barn och föräldrar.
Vi startar en grupp för föräldrar som har barn mellan 6-12 år onsdagen den 1 februari kl. 17:30-20:00.
De följande träffarna blir onsdagarna den 8/2, 15/2 och 22/2 samma tid. Platsen är Familjecentralen,
Solhems Hagväg 10 (nära Spånga IP).
Anmäl dig via www.allabarnicentrum.se.Begränsat antal platser, sista anmälningsdag är den 20
januari! Ring föräldrarådgivare Gerd Lundquist tel. 08 508 41 963 om du har några frågor!

Komet
Det är vanligt att föräldrar och barn bråkar, men mycket bråk kan leda till en negativ spiral som är svår
att ta sig ur. På KOMET-träffarna får du lära dig nya sätt att samspela med ditt barn för en bättre
relation med mindre bråk.
Vårens KOMET-grupp riktar sig till föräldrar som har barn mellan 3-11 år och som tycker att det är
mycket bråk och tjat hemma. I KOMET-gruppen träffas föräldrarna tillsammans med två utbildade
gruppledare från Föräldrarådgivningen en kväll i veckan under 11 veckor. Olika teman tas upp vid
varje träff.
KOMET-gruppen för föräldrar med barn mellan 3-11 år startar tisdagen den 7 mars kl. 17:30-20:00 på
Familjecentralen. Sista anmälningsdag är den 20 februari!
Vill du veta mer eller anmäla dig, ring föräldrarådgivare Gerd Lundquist på Familjecentralen telefon
08-508 41 963 eller gå in på www.kometprogrammet.se!
Antalet platser är begränsat så anmäl dig så snart som möjligt!

Ny personal på skolan
Nu efter jul har tre nya pedagoger börjat på fritids: Johan Engström och Mia Abrahamsson på Kajutan
och Malin Abrahamsson på Gröna tian.

Formativ bedömning
Formativ bedömning är en viktig del i det synliga lärandet. På skolverkets hemsida finns en bra
beskrivning som jag gärna delar med mig av till er föräldrar:
Formativ bedömning hos Skolverket

Om du har några frågor eller kommentarer till det här brevet, är du välkommen att mejla mig på
adressen per.erik.hansson@stockholm.se.

Med vänlig hälsning
Per Hansson, rektor på Bromstensskolan

