
 

 

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

1 | 2 

Rektorsbrev mars 2020 

Eftersom jag/Huvudmannen skickar er information separat om Corona väljer jag att i 

mitt rektorsbrev skriva om andra saker.  

Förskolans gård 

Några av er har kanske noterat att det ser ut som att trät som mycket är byggt av 
utomhus möglar. Det är inte mögel utan det är en del av processen av materialet 
Organowood som många saker är byggda i. Det som ser ut som mögel är 
miljövänliga mikroorganismer som bildas på själva plankan. Detta kommer så 
småningom att försvinna. Det är fyra faser i materialets åldringsprocess och hela 
processen tar 18-24 månader. 
  
 OrganoWoods hemsida http://organowood.com/fragor-svar/ 
  
Nationella prov i åk 3 och åk 6 
 
Nu är vi i full gång med nationella prov. I årskurs 6 är det fasta provdatum medan vi i 
årskurs 3 kan välja datum själva. Eftersom det är många prov och vi är måna om att 
alla elever gör proven beviljar vi ingen ledighet mellan sportlov och påsklov. Om ni 
vill läsa mer om de nationella proven hittar ni det här: 
 
Nationellt prov – läs på skolverkets hemsida 
 
Ansökan modersmål 
 
Nu är det dags att söka modersmål inför nästa läsår, alltså lå 20-21. Kontakta mig 
omgående så ska du få en blankett att fylla i. För att bli beviljad modersmål för sitt 
barn gäller följande 

 Språket är dagligt umgängesspråk i hemmet och eleven har grundläggande 

kunskaper i språket. 

 Om elev tillhör någon av de nationella minoriteterna ska 

modersmålsundervisning erbjudas. 

 Om elev är adopterad, har annat modersmål än svenska och har 

grundläggande kunskaper i språket ska modersmålsundervisning erbjudas, 

även om det inte är dagligt umgängesspråk i hemmet. 

 Modersmålsundervisning ska erbjudas om det finns minst fem elever i 

språkgruppen (undantaget de nationella minoritetsspråken) och det finns 

lämplig lärare. 

http://organowood.com/fragor-svar/
https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../elev-eller-foralder/betyg-och-nationella-prov/nationella-prov---obligatoriska-prov-i-skolan


 

 

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

2 | 2 

 
Tack för allt gott samarbete i dessa Coronatider. 

 

Hälsningar 

Jessica Grandin 


