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Rektorsbrev februari 2018 

Håll i er för vårterminen går fort ☺ Knappt hinner vi komma åter från sportlov innan det blir 

dags för påsklov. Därefter vet vi att våren går i ett rasande tempo. Som vanligt händer det 

mycket kul på förskolan och skolan. De stora vår-temana är i full gång, vi har fått träffa er alla 

på utvecklingssamtal och vi får snart hälsa nya medarbetare välkomna. Idag börjar Susanne 

Challis som ny mentor för åk 3 samt ämneslärare i åk 1-3 och den 26 mars börjar 

barnskötaren Lena Johansson på förskolan. Utöver detta är vi extra glada att Almaz jobbar 

hos oss på förskolan. Hon har en extra tjänst hos oss som går via arbetsförmedlingen. Almaz 

är också snart klar barnskötare.  

BACKEBO – VANLIG OCH OVANLIG?  

Backeboskolan är en helt vanlig skola som följer läroplanen, skollagen och förordningar. Vi 

räknar samma matematik och läser samma områden i svenska och alla andra ämnen som tex 

våra grannskolor Myrsjöskolan och Sågtorpsskolan. Även vi har stundtals lektioner som inte 

alls är särskilt annorlunda eller spännande. Även hos oss måste eleverna nöta kunskap, 

traggla och repetera.  

Vad vi däremot kanske gör annorlunda än våra grannskolor är att vi vill skapa ett 

sammanhang för eleverna i deras undervisning. Vi vill inte att alla ämnen och alla 

målområden blir lösryckta. Vi vill också att skolan ska vara så rolig som möjligt och att många 

lektioner i veckan ska skapa nyfikenhet och entusiasmera våra elever. Att vår undervisning 

skapar kreativitet, mod och nyfikenhet. Backeboskolans kultur och värdegrund bidrar till 

empati och medmänsklighet. Vi vill helt enkelt leva vår vision, att vara en skola som bidrar till 

att våra elever är och blir världsmedborgare med öppna sinnen, skarpa hjärnor och stora 

hjärtan.  

Om vi ser från lärarperspektiv så undervisar lärarna på Backeboskolan efter samma läroplan 

som våra grannskolor. Jag ser ett mönster att ju bättre ämneslärare du är, desto mer bygger 

du din undervisning från läroplanen och via flera kanaler vidare till eleverna. Ju osäkrar 

ämneslärare du är, desto mer tenderar du att sätta en bok i händerna på dina elever och så 

följer du den. Det krävs inte mycket planering då inte, man kanske inte ens har läst 

läroplanen utan man förlitar sig helt på en bok som ett bokförlag har gjort. Lärare som gillar 

och kan sitt jobb och som gör lektioner som blir stimulerade blir också en roligare och bättre 

lärare. Sådana lärare har Backeboskolan.  

Kreativ fredag 
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30 lärare från skolor runt om i Stockholm samlades på Backebo en dag i februari. 

Anledningen var att vi för tredje gången arrangerade en utbildningsdag – Kreativ fredag. 

Denna gång var temat digital kompetens. Dagen började med en föreläsning av den sociala 

superentreprenören Johan Wendt som startat bland annat Mattecentrum och Kodcentrum. 

Han brinner för detta ämne och inspirerade oss alla. Därefter fick deltagarna lära sig mer om 

hur vi på ett kreativt sätt kan jobba med digital kompetens, olika verktyg och själva 

förhållningssättet.  

Det är så kul att denna utbildningsdag fått fäste. Vi har lagt mycket möda på att hitta rätt 

upplägg och innehåll varje år, både något vi själva vill lära oss och något som hänger samman 

med vårt arbetssätt och kan locka andra lärare som liksom vi tycker att det är viktigt med en 

kreativ och varierad undervisning. Det är ett sätt att kompetensutveckla oss själva och 

samtidigt sätta Backebo på kartan i Skolsverige. Kanske hittar vi också någon framtida 

backebolärare på detta sätt ☺ 

Timplan 

Inför höstterminen 2018 har vi fått en ny timplan. Idag är timplanen fördelad med tid från åk 

1 till åk 9. Den nya timplanen är stadieindelad för åk 1-3, 4-6 och 7-9. Vi har kontaktat Nacka 

kommuns huvudman för vår tanke är att vi lägger timplanen på samma sätt som Nacka 

kommun för att underlätta för eventuella elever som byter skola.  

Digitala verktyg   

Vi använder en mängd olika digitala verktyg i vår undervisning. I de appar vi använder görs 

eleverna delaktiga genom att arbetet i apparna direkt i realtid kan ge feedback. Här har vi ett 

axplock av det vi använder:   

  

• Läsa med öronen: Legimus, intowords, skolstil2  

• Alternativt berättande: Bookcreator, Keynote, Prezi, Tellagami, Imovie  

• Tid, struktur och planering: Time timer, Timstock, Popplet  

• Skapa delaktighet: kahoot, Mentimeter  

• Fonologisk medvetenhet: Bornholmslek  

• Skapa eget material: Bitsboard  

• Slå upp förklara och översätta: NE, Google translate  

• Spara och dela: OneDrive  

 



 

 

Vikingshillsvägen 68, 132 37 Saltsjö-Boo www.backeboskolan.se 

3 | 2 

Nationella prov 
 
Under våren genomförs de nationella proven i åk 3 och åk 6. Under tiden mellan sportlov och 
påsklov beviljas ingen ledighet för elever i åk 3 och under de satta provdagarna för åk 6 
beviljas inte heller någon ledighet. Vi som skola följer noga direktiven för hantering och 
genomförande av nationella prov. Kom ihåg att nationella prov är ett testtillfälle och är inte 
det enda som styr betygsättning och omdömen. Resultaten på de nationella proven 
värdesätts jämte elevernas prestationer på lektioner och andra test/prov. Det som är 
viktigast av allt, stressa inte upp eleverna för dessa prov. Det är som sagt ett testtillfälle och 
man gör så gott man kan, det räcker långt. 
  
 
Jämförelsetal Nacka kommun och Backeboskolan förskola 
 
Nacka kommun har redovisat jämförelsetal mellan kommunen i stort och enskilda förskolor. 

Nacka kommun har 5,3 barn/ årsarbetare och Backeboskolan förskola har 5,7 

barn/årsarbetare. I Nacka kommun är andelen förskollärare på enheterna 32% och på 

Backeboskolan förskola är motsvarande siffra 50% då vi förutom två förskollärare har en 

legitimerad lärare. 

 

Skolval 

Nu är skolvalet inför ht 2018 klart och vi välkomnar 26 nya 5-åringar till förskoleklassen. Av 

11stycken  5-åringar på förskolan har 9 stycken valt att gå vidare till Backeboskolans 

förskoleklass vilket vi tycker är väldigt roligt. 

 

Parkering utanför grannens uppfart - Grundskolan 

Jag vill uppmärksamma er på att vår granne rakt över grundskolan har problem med sikt när 

vårdnadshavare parkerar utanför deras infart. Jag vill be er att inte parkera alldeles för nära. 

 
Läsårskalendarium 
 
Vi har satt läsårskalendariet för nästa år och vi följer Nacka kommun så gott det går. Alla barn 
i Sverige går i skolan 178 skoldagar per år, så även eleverna på Backeboskolan. Start och 
sluttider för terminerna är satta men inte dagar för utvecklingssamtal, föräldramöten, forum 
för samråd mm de kommer senare.  
 

• Skolstart ht 2018 – 20 augusti 

• Höstlov vecka 44 

• Julavslutning 21 december 

• Skolstart vt 2019 – 9 januari 

• Sportlov vecka 9 

• Påsklov vecka 16 

• Skolavslutning 7 juni 
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Månadens fråga 
 
Inga allmänna frågor denna månad heller. Om ni kommer på något är det bara att ni hör av 
er eller kommer på forum för samråd.  
 
 
 


