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Hej alla föräldrar med barn på Bromstensskolan

Terrordåd i Stockholm
De fruktansvärda händelserna på Drottninggatan i fredags lämnar ingen oberörd. Barn reagerar precis
som oss vuxna på olika sätt, därför finns det inte ett särskilt sätt för att möta barnen och deras
eventuella oro när de kommer till lovfritids på måndag eller till klassen veckan efter. Det är du som
föräldrar som känner ditt barn bäst, därför är det viktigt att du är vaksam på hur just ditt barn har
hanterat det som hänt.
Det är viktigt att skapa trygghet genom rutiner och därför brukar vi på Bromstensskolan att försöka ha
skola och fritidsverksamhet som vanligt. Just den här gången gör vi ett undantag – vi kommer inte åka
in till Skansen som vi förts hade planerat, eftersom vi tror att både föräldrar och kanske barn känner
sig oroliga över att vara i Stockholm i veckan som kommer. Vi ser snabbt över vår planering för hela
lovveckan så ni får vara förberedda på en del förändringar.
Jag har skickat ut lite allmänna råd till vår pedagogiska personal på skolan inför lovfritids och här får
även ni dessa länkar.
Lilla Aktuellt berättar kort om vad som hänt
Rädda barnen: Så pratar du med ditt barn
Konkreta råd (också från Rädda barnen)
BRIS: Så kan du prata med ditt barn

Birger Sasse ny rektor på Bromstensskolan
Den 19/6 tillträder jag som rektor för Bromstensskolan. Jag har under det senaste året arbetat som
vikarierande rektor på Trollbodaskolan i Hässelby. Det har varit ett på alla sätt stimulerande uppdrag.
Det gjorde att jag bestämde mig för att söka en rektorstjänst då vikariatet upphörde. När jag såg
annonsen till att bli rektor på er skola så kände jag, efter att ha läst in mig på skolan, att här vill jag
vara. Jag blev ännu mer övertygad under anställningsintervjuerna då jag fick träffa delar av skolans
personal och elever från årskurs 5. Nu har jag fått uppdraget att leda Bromstensskolan in i framtiden
med dess utmaningar. Min första prioritering blir att lyssna in skolan och utifrån det analysera de
utvecklingsområden som finns på skolan och tillsammans med personalen, eleverna och
vårdnadshavare skapa framtidens Bromstensskola. Mer om det i höst. Hoppas att alla ni som är
engagerade i Bromstensskolan får bra en bra vår och så småningom en fin sommar och så ses vi i
höst.

Fixardagen
Nu närmar sig årets fixardag på Bromstensskolan. Vi håller på 10.00 – 14.00 söndagen den 23 april,
mer information kommer snart från Bromstensskolans föräldraförening.

Värdesaker
Som jag tidigare berättat kan vi inte ansvara för elevernas värdesaker i skolan. Även om vi samlar in
mobiltelefonerna i början av skoldagen, kan vi aldrig garantera att de inte försvinner. Vi
rekommenderar därför att eleverna inte har med sig den allra finaste (och mest stöldbegärliga)
telefonen till skolan
En del elever och föräldrar har frågat om det är okej för en elev att ha med sig en egen, privat dator till
skolan och svaret på den frågan är nej. Dels är det en säkerhetsfråga – vi kan inte ansvara för
värdefull utrustning på skolan. Det är också en praktiskt pedagogisk fråga – vi vill kunna undervisa
eleverna på samma sätt under lektionen.
Läs mer om Bromstensskolans regler och rutiner

Insjungningen av våren flyttad
Vi sjunger in våren fredagen den 28 april klockan 9.20. Alla föräldrar som vill vara med är välkomna.

Anmäla modersmål varje år
Om du vill att ditt barn ska fortsätta med eller börja med modersmål nästa läsår måste du göra en
ansökan om detta nu under våren (även om ditt barn läser modersmål nu under våren). Använd i så
fall den här blanketten.

Allergier
Nu kommer våren med alla pollen och då passar jag på att påminna er föräldrar om vad som gäller
runt allergier på Bromstensskolan:
- Inga nötter, mandlar, eller ägg på skolan, eftersom vi har elever som är mycket allergiska mot detta
- Varken vuxna (personal eller föräldrar) eller barn använder starka parfymer
- Om du har pälsdjur hemma: Undvik att barnen gosar med djuren innan de går till skolan och se till att
de har nya strumpor på sig när de går till skolan på morgonen

Terminsinfo till hösten
Höstens kalendarium är ännu inte klart, men här är vad vi vet redan nu:




2017-08-16: Höstterminen börjar med upprop klockan 9.00.
Vecka 44 (30/10 – 3/11): Höstlov
2017-12-22: Julavslutning

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

