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Hej alla föräldrar med barn på Bromstensskolan

Flyttad studiedag
Vi har flyttat vårens studiedag till tisdagen den 28 mars. Om du behöver jourfritids den dagen anmäler
du detta på länken www.bromstensskolan.org/jourfritids.
Trafikrutiner
Vi på skolan – och även en del föräldrar som hört av sig – tycker att trafiksituationen på morgonen har
förvärrats igen. Det är många föräldrar som vill lämna av sina barn med bil och eftersom det är trångt
och mycket barn är vi rädda att en olycka kan ske.
Jag vill dels be er föräldrar att prata med era barn om att se sig noga för, men framför allt be alla er
förälder att respektera de rutiner vi har försökt skapa för att få öka säkerheten. Viktigast av allt är att
aldrig backa när det finns så många små barn i närheten, men det finns även andra åtgärder som kan
förbättra situationen.
En del föräldrar har haft synpunktpunkter på våra rutiner, att de inte är så lätta att följa, så vi har gjort
en liten uppdatering. Jag vill alltså be dig att läsa igenom det bifogade bladet och hjälpa oss att öka
säkerheten.
Trafiken runt Bromstensskolan
Vänskapsveckan
Konflikter är naturligt och förekommer i alla sociala sammanhang eftersom vi tycker olika och har olika
behov. Det barn och ibland vuxna behöver bli bättre på är att hantera konflikterna på ett konstruktivt
sätt utan våld eller kränkningar.
Jag upplever att vi har ett mycket mer lugnt klimat på skolan än när jag började här, eftersom vi
arbetat mycket med detta under åren. Det märks i våra enkäter att föräldrar och elever håller med och
tycker att Bromstensskolan generellt är en trygg skola.
Nu närmar sig Alla hjärtans dag och i år gör vi en stor satsning med en hel vänskapsvecka som vår
trygghetsgrupp har planerat. Fråga era barn och passa på att prata om vänskap och trygghet under
vecka 7, så får våra gemensamma insatser kanske ännu större effekt.

Hitta på hemsidan
Som du kanske har märkt är Bromstensskolans hemsida en rätt statisk plats. Vi har valt att inte ändra
så mycket av innehållet, för att dig som är förälder snabbt ska kunna hitta den informationen du letar
efter. Dagsfärska bilder och annan ”kortlivad” information skickar vi ut med våra veckobrev, medan
hemsidan innehåller fasta rubriker.
Vi har nu flyttat runt lite på vår hemsida och jag vill visa var du hittar olika saker

Bromstensskolans hemsida

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

