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Rektorsbrev januari 2018 

Kommunikation 

Kommunikation är en rolig, viktig och ibland lite svår del av vårt arbete. Vi har under de 
senaste åren jobbat för att professionalisera även denna del och med hjälp av Jenny Elsmark 
som är förälder på skolan tagit fram dokument och rutiner för vår kommunikation med er 
vårdnadshavare samt en ny hemsida. Även ni andra vårdnadshavare har varit delaktiga i 
detta genom den input ni gav oss vid de workshops om kommunikation som hölls på 
föräldramötena förra året. 

För att göra det enkelt för er vårdnadshavare har vi nu tagit fram en sorts lathund där vi lyft 
de viktigaste delarna att känna till. I den finns också länkar till andra dokument om 
kommunikation för den som vill veta mer. Bifogar denna lathund i detta mail. 

Ett annat nytt dokument gällande vår kommunikation handlar om alla de tillfällen till möten 
som du som vårdnadshavare på Backebo har tillgång till. Alla med ett tydligt syfte och 
innehåll. Vi tror att det fysiska mötet är viktigt för att skapa en god relation och vill därför 
trycka lite extra på det. Bifogar även detta dokument. 

Till sist vill jag puffa för att ni går in på vår nya hemsida. Klicka på symbolen med ett hänglås i 
menyn så kommer ni till den interna sida där vi samlat sådant som ni vårdnadshavare 
efterfrågat och som varit svårt att hitta i Infomentors system, till exempel läsårskalendarium, 
ledighetsansökan mm. 

http://www.backeboskolan.se/internt/  

MeetUP  

Stort tack till alla er som kom på Backebo Meetup! Lite extra kul att se er 
förskoleföräldrar här och känna att vi hör ihop, både förskola och skola. Det var en 
fantastiskt givande och trevlig helg, det tror jag att vi alla kan skriva under på. 

En sak vi funderar på är hur vi kan locka ännu fler av er föräldrar till nästa gång? Det 
är en fantastisk chans att få en bild av vad det är era barn möter i sin vardag, hur vi 
tänker och jobbar samt en möjlighet att träffa all personal, se lokalerna och sist men 
inte minst träffa andra föräldrar. 

Som bonus bjuder vi också på minst en extern föreläsare som belyser något som vi 
på skolan tycker är viktigt eller extra aktuellt. I år var det två proffsiga personer som 
berättade om Mindset samt Kost och hälsa. Mycket uppskattade av dem som var 
där. 

  

Missade du årets Meetup? Gå in och läs i programmet jag bifogar så får du en bra 
bild av vad det var kvällen hade att erbjuda. Kanske kan det få dig att redan nu börja 
ladda för att gå på nästa Meetup?  

Parkering förskolan 

http://www.backeboskolan.se/internt/
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Jag har fått påringning av vägföreningen vid förskolan. De är oroliga över den 
trafiksituation som är kring förskolan. Vägföreningen har i sin tur kontaktat Nacka 
kommun för att få hjälp.  Det som gäller i nuläget är att parkeringsplatserna längs 
förskolans vägg är till för personalen och transporter. I mån av lediga platser kan 
vårdnadshavare använda dem för att parkera vid lämning och hämtning. 
Vägföreningen har varit hjälpsam och hänvisar till följande platser för 
vårdnadshavare att parkera vid lämning och hämtning: 

Vägföreningen har anordnat 9 parkeringsmöjligheter dels utanför tennisbanan ca 
100 m söderut och dels på Kummelnäsvägen vid Lövbergavägen, ca 150 m norrut, 
den senare användsäven av föräldrar på Kummelnäs Förskolan.  

Skolverkets film om digital kompetens i skolan och på fritidshemmet 

Nu har Skolverkets film om programmering publiceras. Det är en otrolig fin film där 
Marie berättar om hur hon undervisar om programmering tillsammans med 
skapande genom olika estetiska uttryckssätt. Vi är så stolta och glada för det fina 
arbete som görs på Backeboskolan och att vi få vara exemplet utåt via skolverket 
känns som en fin bekräftelse på det arbete som görs.  
Här kan du se filmen:  
https://youtu.be/cITXcSLzc_o 
 

Skolplikt från förskoleklass 

Riksdagen beslutade för en tid sedan om att införa skolplikt från sex års ålder. Det 
betyder att alla barn ska börja förskoleklass det år de fyller sex år samt att det i 
förskoleklassen är obligatorisk närvaro.  

Månadens frågor 

Här brukar jag lyfta frågor och funderar som ni vårdnadshavare har och som jag 
tycker är bra att dom når ut till alla. Denna månad har jag inga nya frågor att 
besvara.  

https://youtu.be/cITXcSLzc_o

