Rektorsbrev september 2018
Vilken fantastisk skolstart vi hade i år igen. Vår tradition där årskurs 1 åker båt till skolan och
vi sjunger och firar skolstart med över 100 tårtor är en unik skolstart. Extra roligt detta år var
att barn och familjer från förskolan också var med och firade. Det är en fin tradition och roligt
om så många som möjligt vill vara med. Detta år firar vi dessutom Backeboskolan 25 år.
Vi börjar året med samma personalgrupp på båda enheterna som presenterades i våras. Om
du har glömt eller missat den informationen så hittar du oss allihop på hemsidan:
http://www.backeboskolan.se/medarbetare/
Antal barn och elever är ungefär detsamma som föregående år. Vi bibehåler de minskade
barngrupperna på förskolan och där är det totalt 32 barn. På grundskolan har vi i år 168
elever, något färre än fjolårets 173 elever. Vi strävar på grundskolan efter ett elevantal runt
170, med det kan variera något år från år.
FÖRSKOLAN
På förskolan händer det mycket, så håll i er ☺ Den 17 september börjar arbetet med att
installera fettavskiljare. Arbetet kommer att pågå i 3 månader. Under denna tid får vi göra så
gott vi kan för att allt ska fungera. Hela köket och hallen ut mot den bakre entrén kommer att
rivas ut i arbetet men vi kommer trots det kunna använda övervåningen. Lunchen kommer
under denna tid att transporteras från grundskolan. Vi får inte bara en fettavskiljare utan
också ett helt nytt kök som är bättre anpassat för oss. Det ser vi väldigt mycket fram emot.
Jag har inte så mycket mer information att ge utan vi planerar för fullt för att verksamheten
ska flyta på så smidigt som möjligt under arbetets gång. Det jag kan flagga för redan nu är att
trafiksituationen kommer att bli något ansträngd under denna period då det kommer stå en
container på parkeringen samt några arbetsbilar.
Som om detta inte vore nog så vet ni ju att hela vår utemiljö ska göras om. Grunden till detta
är att marken ska dräneras, allt giftigt ska bytas ut mot giftfritt och den ska vara säker och
godkänd enligt alla regler. I allt detta får vi också möjlighet piffa till miljön. På tisdag ska vi
träffa en landskapsarkitekt som ska rita gården tillsammans med oss. Detta är också ett
område som vi önskar er input i. Jag hoppas att ni kommer på forum för samråd som går av
stapeln torsdag den 20 september klockan 18.00 på grundskolan i matsalen där vi tänkte
prata om bland annat förskolans gård.

GRUNDSKOLAN
På grundskolan har vi precis haft arbetsdag och som vanligt satte den guldkant på vår tillvaro.
Tack för det! Även på skolan är utemiljön i fokus under detta år. Skolans Det handlar bland
annat om material och aktiviteter för eleverna när de är ute på gården, och där jobbar vi
tillsammans med eleverna via elevråd och en särskild rastgrupp. Men vi har också en dröm
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om en inbjudande, fin och trafikfri entré. Även här vill vi gärna bolla idéer med er
vårdnadshavare och det är en av punkterna på det kommande samrådet den 20 september.
Kom och hjälp oss att tänka klokt!
På grundskolan läser vi nu efter en ny timplan. Skillnaden från den gamla är att den nya
timplanen är stadieindelad. Vi vill göra det lätt för våra elever på Backeboskolan, i de fall de
önskar byta skola under åren hos oss, och följer därför timplanen som hela Nacka kommun
har.

Hemsidan
Jag vill passa på att slå ett slag för vår fina hemsida. Den gäller för fritidshemmet,
grundskolan och förskolan. Under om oss http://www.backeboskolan.se/om-oss/ kan ni läsa
mer om våra tankar om pedagogik och lärande. På sidan internt
http://www.backeboskolan.se/internt/ hittar ni bland annat blanketter, kalendarium och
ledighetsansökan. Under kontakt http://www.backeboskolan.se/kontakt/ hittar ni
kontaktuppgifter till alla oss som jobbar på Backeboskolan.

Hälsningar Jessica Grandin
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