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Rektorsbrev november 2017 

Grön Flagg 

I fredags hissades Grön Flagg – en på grundskolan och en på förskolan. Ett fantastiskt arbete 
har gjorts av pedagoger och barn/elever! Det blev en härlig dag med glad stämning, 
grönklädda och grönmålade pedagoger och barn samt helgrön lunch och mellanmål. Det är 
extra kul när vi får visa upp vårt arbete för en extern mottagare. Kommunalrådet Hans Peters 
pratade så fint till barn och elever och berömde dem för sitt arbete.  

Förtydligande gällande regelbunden tillsyn förskolan 

I förra rektorsbrevet berättade jag om den regelbundna tillsyn som har gjorts av Nacka 
kommun på vår förskola. Jag redovisade för de anmärkningar vi fick. Jag vill bara förtydliga 
att en anmärkning är en mindre brist som behöver åtgärdas över tid. Vår huvudman 
(styrelsen) ska sätta sig in i ärendet och vidta de åtgärder som behövs för att vi som förskola 
ska uppfylla kraven för vår verksamhet.  

De brister vi behöver se över är: 

• Huvudmannen ska tydliggöra för de olika rollerna i organisationen. Huvudmannens 
ansvar är otydligt inom organisationen. 

• Huvudmannen ska dokumentera hur huvudmannen kontinuerligt planerar, följer upp 
och utvecklar utbildningen.  

De två ovanstående punkterna betyder inte att skolan och förskolan som helhet brister i 
detta. Rektor, ledningsgrupp och personal har tydliga roller i organisationen samt god kvalité 
på hur vi planerar, utvecklar och följer upp utbildningen. Det är just 
huvudmannens/styrelsens roll som är otydlig (anser Nacka kommun). De har svårt att se hur 
huvudmannen/styrelsen konkret planerar, följer upp och utvecklar utbildningen. Så det får vi 
bli tydligare med. Det kan ligga oss lite i fatet att skolans ledning gör stora delar av det arbete 
som egentligen huvudmannen ska göra. 

• Förskolans brandsläckare är kontrollerade av brandmyndighet men klistermärke 
med datum för kontroll saknas på brandsläckare.  

• Säkerhetsrutinerna anses ej förankrad i personalgrupp då en pappförpackning låg på 
en spis som inte används och som regleras av både strömbrytare och timer samt att 
en telefonladdare satt i uttaget och det fanns ingen telefon i andra änden.  

 

 

 

Förskolan 

Jag kan med glädje berätta att vi har anställt en förskollärare som börjar på förskolan i 
januari. Vi är också glada att Christina nu har en tillsvidareanställning. Det betyder att vi har 3 
av 6 pedagoger på förskolan med lärarlegitimation, vilket är ett högt snitt i kommunen. 
Under våren kommer vi att påbörja inskolningar av nya barn. Till sommaren kommer 11 
stycken 5-åringar att lämna oss. Vi ska således skola in ca 11 barn. Inskolningar kommer att 
ske från februari och fortsätta under våren. Vi kommer att stärka personalstyrkan med 
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Oskar, för att möjliggöra ett ökat antal barn under våren. Oskar är 20 år och har vikarierat 
som ämneslärare på grundskolan. Han bor i området och ska jobba 100% under våren.  

 

Grundskolan 

Jenny Fagerlund mentor i åk 3 kommer att sluta hos oss till årsskiftet. Jenny har lång och 
trogen tjänst på Backeboskolan och vi är så otroligt glada och tacksamma över allt hon har 
bidragit med under alla dessa år. Vi önskar Jenny all lycka till! Rekrytering av en ny lärare 
pågår.  

Hanna som har jobbat förmiddagar i förskoleklass kommer att studera en tid framöver och 
kommer därför bara jobba måndagar och tisdagar hos oss. För att stärka upp under våren 
kommer Elvira som har jobbat på förskolan att jobba på grundskolan. Det kan ske 
förändringar och eftersom vi nu har lite i överkant med personal kommer vi också kunna 
minska antalet vikarier från vikarieförmedlare.  

 

Månadens frågor 

Jag kommer att välja ut några av alla frågor och påståenden som kommer in till oss från er 
vårdnadshavare och bemöta dessa i rektorsbreven en tid framöver. Vissa av frågorna är 
sådana som också kommer att tas upp på forum för samråd, meet up, föräldramöten etc. Det 
rör sig om många frågor och funderingar varje månad så detta är endast ett urval. 

 

Fundering: Vårdnadshavare har blivit fråntagna lokaler. 

Svar: Detta var ett påstående som en vårdnadshavare nämnde på årsmötet. Det är och har 
alltid varit fritt att låna grundskolans lokaler. Under en period lämnades lokalerna efter 
utlåning ostädade, med öppna fönster, med lämnad mat i kylarna (vilket vi fick anmärkning 
på vid oplanerad tillsyn), spisplattor lämnades på, frysar stängdes av, barn lekte i klassrum 
och flyttade pedagogers material mm. Det blev en ohållbar situation. Under en kort period 
gjorde vi ett omtag och en frivillig vårdnadshavare hjälpte oss att sätta rutiner och en 
checklista vid utlåning. Sedan dess har utlåningen fungerar utmärkt. Svaret är alltså, inga 
lokaler är fråntagna vårdnadshavare. Vi från skolan är glada att det fungerar så bra att låna ut 
Bullerö till er vårdnadshavare. Tack alla för ett fungerande samarbete. 

 

Fråga: Frågor om fritidsklubben – Vem är ansvarig? Var håller den till? Vad gör barnen? Vad 
är Backeboskolans inställning till klubben? Hur mycket satsas det på klubben? Hur ser ni på 
det stora antal elevavhopp från fritidsklubben och vad tänker Backeboskolan göra åt det? 

Svar: Jag kan berätta om vår fritidsklubb i stora drag. Vill ni veta mer detaljerat så kontaktar 
ni dem som är ansvariga för det pedagogiska innehållet d.v.s. Marie, Richard, Sara eller 
Magda.  

Fritids och Fritidsklubb är två helt integrerade verksamheter här på Backeboskolan. De 
använder samma lokaler och har samma personal som är ansvariga för det pedagogiska 
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arbetet med eleverna. Delvis har de samma utbud av valbara aktiviteter. På Backeboskolan 
jobbar vi både åldershomogent och ålderintegrerat ända från förskolan, till grundskola och 
till fritids och fritidsklubb. Vi har temaarbeten och andra aktiviteter där vi jobbar 
åldersblandat och tycker det är viktigt med vår fadderverksamhet som är åldersintegrerad. Vi 
arbetar också åldershomogent där vissa pass/lektioner/aktiviteter är till för barn/elever i en 
viss ålder. Fritidsklubben skiljer sig från fritids på så sätt att eleverna har större frihet att gå 
hem när de vill eller att inte alls delta. Vi ger också elever i ökad ålder större inflytande och 
delaktighet. Vi erbjuder specifika aktiviteter för både yngre och äldre barn. 

Vi känner inte igen bilden av något stort avhopp från fritidsklubben. Vi kan se en trend över 
de senaste fem åren där barn har tillgång till nycklar och hemmet vid allt tidigare ålder. Detta 
är något som sker, och har skett, även på andra skolor. Vi kan också se trender från olika 
klasser, ibland är det många elever i en klass som väljer fritidsklubb och ibland är det få. 

 

Fundering: Barn får gå hungriga vid lunch och mellanmål på grund av att maten tar slut. 
 
Svar: Vi planerar givetvis att all lunch och allt mellanmål ska räcka varje dag. I vår planering 
är vi också noga med att inte laga för mycket mat – vi jobbar med miljöfrågor och försöker ha 
så lite matsvinn som möjligt. Vår gemensamma bild från alla pedagoger och de som jobbar i 
köket är att det väldigt sällan tar slut på mat innan alla har ätit ordentligt. Pasta och potatis 
har tagit slut 2-3 gånger under ett helt läsår. Maten tar aldrig slut ”på riktigt” – vi har ju ett 
helt kök fullt och kan ställa fram ersättning om något skulle saknas. Vi är ca. 20 vuxna som 
äter tillsammans med barnen varje dag och har bra koll tillsammans med personalen i köket. 
 
Att maten tar slut när eleverna har ätit både en, två och tre portioner är en annan sak. Vårt 
lunchbord och vårt mellisbort upplevs som allt annat än fattigt. Vi har vällagad mat och det 
är bra tilltaget. Vi har ingen matranson som många andra skolor tillämpar. Vi jobbar med 
tallriksmodellen vilket betyder att eleverna inte kan välja att bara äta en hel tallrik 
köttfärslimpa. Det finns barn/elever som i perioder behöver många fler mellanmål under en 
dag och då får ni vårdnadshavare gärna skicka med en frukt eller smörgås som komplement. 
 
Fundering: Vi får inte ta upp det vi vill på föräldramöten. 
 
Svar: Vi jobbar med fast dagordning på föräldramöten. Många vårdnadshavare kan ha många 
frågor, vilja diskutera länge och av respekt för allas intressen och tid så kommer vi att 
prioritera vilka frågor som hör hemma på föräldramötet och vilka som hör hemma i andra 
forum. Inför ett föräldramöte får du alltid maila in dina frågor. Om det är en fråga som 
läraren anser passar på föräldramötet kommer frågan att tas upp där. Om läraren anser att 
inte frågan passar på föräldramötet så kommer läraren hjälpa dig att hitta rätt mottagare 
eller forum för din fråga. Detta gör vi för att kunna erbjuda ett värdefullt möte för alla 
deltagare.  
 
I nästa rektorsbrev ska jag berätta om vår kommunikationsplan och årshjul för alla möten 
och traditioner som vi erbjuder för er vårdnadshavare på Backeboskolan. Fram till dess vill jag 
göra er uppmärksam på att vi nu har lanserat vår nya fina hemsida, besök den gärna.  
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Ha en fortsatt fin november så hörs vi i rektorsbrevet för december! 

Jessica 


