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Hej alla föräldrar med barn på Bromstensskolan

Avslutningen
Snart är det dags för avslutning. Alla är välkomna att vara med på skolgården klockan 9.00 fredagen
den 9 juni. Klassen kommer också ha en egen stund i klassrummet – klasslärarna meddelar om den
tiden ligger före eller efter den gemensamma samlingen.

Kvarglömda kläder
Alla kvarglömda kläder finns nu utlagda och upphängda i idrottssalen. Om du saknar något, så gå dit
och titta, de finns kvar under hela sista veckan (5 – 9 juni). Efter skolavslutningen skänker vi allt som
inte är hämtat till välgörande ändamål.

Föräldraenkäten
Idag har 227 föräldrar svarat på vår utvärderingsenkät, vi hoppas få lite fler svar innan vi stänger
enkäten fredagen den 9 juni. Det handlar om 30 frågor (bara kryssvar, tar ca 5 minuter), så vi vet vad
vi måste bli bättre på.
Om du är elev eller jobbar på skolan är det bara att strunta i denna enkät - den är till för våra
föräldrar. Om du redan har svarat behöver du förstås inte svara igen.
Svara på enkäten

Lärare inför hösten
Jag vet att många av er undrat om vem som blir lärare i klassen i höst. Vår skola, liksom många
andra, har ett knepigt pussel att lägga inför det nya läsåret. När vi väl gått ut med informationen till
elever och föräldrar är det mycket svårare att ändra på detta, därför vill vi vara så säkra som möjligt.
Sena besked från lärare som lämnar oss ställer till det och gör att vi ibland måste göra snabba
förändringar för att kunna skapa stabila förutsättningar i alla årskurser.
Lärarbristen är stor i Sverige, vilket gör att många lärare har lätt att få ett nytt jobb och byta skola. Inför
hösten har vi klarat oss väldigt bra, bara en lärare slutar hos oss för att välja en ny skola. De andra
lärare vi behöver hitta ersättare för är de som går i pension, är föräldralediga, flyttar till ny bostad för
långt bort från Bromstensskolan eller där vi har vakanser idag (där vi idag har lärare utan
lärarutbildning).
Så här ser i alla fall laguppställningen för hösten ut, med reservation för någon sista justering:
1A: Paula Hägg, 1B: ännu ej helt klart, 1C: ännu ej helt klart
2A: Elena Isak, 2B: Madelen Gosende, 2C: Renée Grapenmark
3A: Ewa Löfquist, 3B: Christer Johansson, 3C: Pernilla Wallgren
4A: Sanja Kovacic, 4B: Maria Granath, 4C: Tinna Lidgren
5A: Kina Geijer, 5B: Malin Elfström, 5C: Vanessa Carlstedt
6A: Caroline Hemou, 6B: Sara Bauer (Mona Aksan kommer också att vara mentor och lärare i åk 6)
De sista lärarna till åk 1 är nästan klara, vi meddelar respektive klass så fort vi vet.

Höstens datum
Vi har ännu inte fastställt höstens alla viktiga datum, de publicerar vi när vi alla är tillbaka efter
sommaren. Här är det vi redan känner till idag:





Onsdag 16 augusti: Upprop 9.00 (kort skoldag, fritids är öppet för de som behöver omsorg)
Onsdag 13 september: Bromstensskolans dag
Vecka 44 (30 oktober – 3 november): Höstlov
Fredag 22 december: Julavslutning

Sommarläxa
På sommaren behöver eleverna få koppla av och ha roligt, sola, bada och äta glass. Det är också ett
bra tillfälle för dig att skapa bra rutiner med dina barn, när kanske även du har mer ledig tid . En av de
viktigaste sakerna du kan ge dina barn (och det kan alla göra, oavsett vilken utbildning man själv har)
är att bidra till goda läsvanor. Att läsa tillsammans - att du läser för ditt barn eller bredvid ditt barn
(visar att även du läser) eller låter ditt barn läsa för dig - är något som helt säkert ökar dina barns
möjligheter att lyckas i skolan. Jag bifogar en artikel som ger dig råd om hur du kan göra och förklarar
lite mer om varför det är så viktigt. Artikeln vänder sig till föräldrar med små barn, men principerna
fungerar för barn i alla storlekar.
Läs med dina barn

Beröm dina barn på rätt sätt
Jag har pratat om detta förut och här är ytterligare en film som förklarar skillnaden mellan att berömma
förmågor eller ansträngning.
Växande eller låst beröm

Tack för mig!
Det här är mitt sista månadsbrev till er föräldrar. Bakom mig har jag nu fem mycket intensiva,
utmanande och lärorika år. När man arbetar i en sådan dynamisk verksamhet som skolan känner man
sig aldrig ”färdig” och vi har fortfarande många viktiga saker kvar att förbättra och utveckla på
Bromstensskolan. Jag känner mig ändå nöjd och stolt över det arbete jag gjort tillsammans med min
personal på skolan och tror att vi nu har en bra grund för att göra Bromstensskolan fantastisk.
Framför mig är det just nu väldigt öppet, jag har inte alls bestämt mig för vad jag ska göra i höst. Först
ska jag ta en ordentlig semester tillsammans med min familj, det var ett bra tag sedan jag var ledig på
riktigt. Det känns skönt att ha lite tid att reflektera över vad som blir mitt nästa steg och spännande att
se vart jag till slut landar.
Avslutningsvis vill jag tacka alla er föräldrar för ert samarbete, ert tålamod när vi inte hunnit leverera
allt i tid och för att ni gett oss förtroende att ta hand om det mest värdefulla ni har - era barn.

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

