Rektorsbrev aug 2019
Varmt välkomna till läsåret 2019-2020!
På måndag kickar vi igång skolåret med en av våra finaste traditioner – skolstart med
tårtkalas. Jag förvånas fortfarande över hur många elever som kommer tillbaka till
skolan efter ett långt sommarlov och startar första dagen men ett helt vanligt
upprop och utdelning av läromedel/datorer och därefter är allt igång precis som
vanligt. Att fira skolstarten är viktigt för oss som jobbar på Backeboskolan och det är
ett sätt att visa oss alla att vi längtar efter varandra och att vi är redo för ett nytt och
lärorikt läsår. Sedan några år till är också alla familjer på förskola inbjudna att fira
skolstarten och det känns lite extra roligt.
Jag vill passa på att rikta ett stort tack till de föräldrar som ställer upp och kör
båtarna samt till Björn Hedskog som samordnat det hela. Kanske kan vi hoppas på
att detta är en stående uppgift för den kommande föräldraföreningen?
Personal
Vi börjar året med i stort sett samma personalgrupp som jag presenterade i våras
med några justeringar:
Ela som är kock på förskolan är sjuskriven pga en opererad fot fram till sista oktober.
I hennes ställe jobbar Rosie som många av er känner.
Lotta som är mentor för åk 4 och matematiklärare i åk 4-6 är sjukskriven pga borelia
som har satt sig lite illa i hennes leder. Vi hoppas att Lotta snart är tillbaka men har
löst de första veckorna genom att Agneta och Angela ansvarar för både mentorskap
för åk 4 samt undervisningen i Lottas ställe.
Alexander på fritids kommer att jobba sin sista dag fredag den 13 september. Han
ska ta sig an nya utmaningar. Rekrytering för den tjänsten pågår.
Ledningsgruppen består av rektor Jessica Grandin, utvecklingsledare Camilla
Fogelström och förstelärare Charlotta Solem.
Styrelsen består av ordförande Andreas Falkenmark, ledamot Lennart Andersson
och ledamot Karin Holmquist.
Barn och elever
På förskolan börjar vi med 32 barn. Kanske kommer någon inskolning av nya barn att
ske under höstterminen men annars sker de flesta inskolningar under våren för att
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möta upp de platser som blir lediga i och med att en ny grupp 5-åringar lämnar
förskolan.
På grundskolan har vi nu 171 elever. Några elever har slutat och några fler har
börjat. Antalet elever i klasserna varierar från 21 elever till 27 elever. Varje arbetslag
F-3 och 4-6 jobbar tillsammans och delar på ansvaret för alla elever i arbetslaget.
Fokusområde - Backebopedagogik
Backeboskolan har i grunden en tydlig pedagogisk idé. För att vara en organisation i
utveckling tillför vi ständigt ny kunskap, arbetssätt och metoder utifrån. Vi vet dock
att det är viktigt att ibland också stanna upp och ge oss själva tid att befästa allt det
som vi vill ska vara Backeboskolan, det vi kallar #backebopedagogik
Årets fokusområde är just Backebopedagogiken. Inom fokusområdet vill jag lyfta en
särskild del, nämligen ett utvecklat förbyggande hälsoarbete. Vi kommer att inrikta
oss på kost, fysisk aktivitet samt utevistelse. Vi kommer att coachas av en
folkhälsovetare samt jobba utifrån materialet ”Friska barn”. Vi har så fina
förutsättningar och gör redan så mycket så det känns lite lyxigt att genom ganska
enkla medel samt mer kunskap kunna lyfta oss från en bra nivå till en toppennivå.
Hållbar utveckling/ Grön Flagg
Vårt hälsofrämjande arbete kommer att vara en del i årets arbete med hållbar
utveckling inom grön Flagg. Både grundskolan och förskolan är certifierade och varje
år jobbar vi vidare med en ny vinkling på hållbarhetsfrågor i vår verksamhet.
I år är det alltså Friska barn men även konsumtion som står i fokus.
Ni kan läsa mer om Grön Flagg här: https://www.hsr.se/gron-flagg
Gården förskola
Nu äntligen kickar arbetet med förskolegården igång. Detta är ett arbete som
planeras, genomförs och betalas av Nacka kommun. Vi i personalgruppen och ni
vårdnadshavare har fått vara med och tycka till om hur den ska se ut. Det ska göras
ett markarbete för att förhindra vattenansamling och lerig yta och därefter ska allt i
lekmiljön bytas ut så att vi får en helt giftfri lärmiljö. Jag hoppas att ni alla har sett de
fina ritningar som suttit på väggen i Tärnans hall? Det kommer att bli magiskt fint.
De kommer att börja arbeta med hela den stora gården. Vi kommer då att ha tillgång
till cykelgården och så klart närområdet. All ingång och utgång till förskolan för barn,
personal och vårdnadshavare kommer att ske genom bakdörren som vetter mot
parkeringen. Ingen parkering får förekomma på förskolans område under denna tid,
inte för personal och inte för vårdnadshavare.
•

Etablering på förskolan: Vecka 34, fredag den 23 aug
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•
•

Byggstart: Vecka 35, måndag den 26 aug
Planerat att vara klart i slutet av oktober

Vägen grundskolan
Nu har vägarbetet förflyttat sig så att de håller på utanför grundskolan. Jag har inte
fått någon uppgift om hur länge de ska stanna utanför oss. Jag vill uppmärksamma
er på att det inte går att parkera eller stanna längs stora delar av vägen utanför
skolan. På uppstartsdagen kan det bli väldigt trångt för bilarna så ni som har
möjlighet kanske kan lämna bilen hemma.

Varmt välkomna till skolåret 2019-2020!

Hälsningar

Jessica Grandin
Rektor
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