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Hej alla föräldrar med barn på Bromstensskolan

Trygghet och likabehandling
Nu börjar vi arbetet med nästa års likabehandlingsplan. I den beskriver vi vårt övergripande arbete för
att öka tryggheten på skolan, men vi försöker också fånga upp de frågor som är aktuella just nu. Alla
elever svarar anonymt på en trygghetsenkät och sedan diskuterar klassen det resultat man fått för att
föreslå åtgärder inför nästa år.
Om du som är förälder har tankar eller förslag till hur vi kan öka tryggheten är du välkommen att
kontakta rektor Per.
Läs årets likabehandlingsplan

Fixardagen 2017
Söndagen den 23 april är det dags för vårens fixardag. Alla elever och föräldrar är välkomna att vara
med och snygga till vår skolgård inför alla vårlekar. Det handlar om reparationer, skruva ihop leksaker
till boden, måla på asfalten och mycket annat.
Det är Bromstensskolans föräldraförening som arrangerar, de kommer snart med mer information på
sin hemsida. Hur vi jobbade förra året kan du läs om i mitt månadsbrev från maj 2016.

Vänskapsvecka
Vi hade en mycket lyckad vänskapsvecka i år med många olika aktiviteter i klasserna. Elevrådet hade
dekorerat matsalen och delade ut muffins till alla elever på morgonen.

Studiedag och APT
Jag påminner igen om att vi flyttat vårens studiedag från den 7 april till den 28 mars. Om du behöver
omsorg till ditt barn anmäler du det på adressen http://www.bromstensskolan.org/jourfritids. Glöm inte
heller att anmäla ditt barn till jourfritids på nästa APT den 14 mars, om det behövs.
Bromstensskolan i POD
En av våra lärare på skolan, Per Friberg, var POD-värd när man diskuterade betyg. Roligt och
intressant tycker vi på skolan.
Lyssna på Podden
When you are lärare
Du har väl inte missat Stockholms Stads kampanj för att öka intresset för lärande det kommer fler
videoavsnitt under våren, än så länge finns det 6 avsnitt.
Se filmerna
Sportlovsfest
I år hade vi fullt med aktiviteter på sportlovet – skridskoåkning, luffarschacksturnering, naturtavlor och
mycket annat. Veckan avslutades med en stor final som nog blir en tradition på Bromstensskolan:
Gladiatorerna!
Se filmklippet från gladiatorerna

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

