
 

Rektorsbrev oktober 2020 
Lärarförbundets rankning av bästa skolkommun 2019 visar att Nacka kommun landar på plats 
nummer 49. Våra grannkommuner hamnar på en betydligt lägre ranking, Stockholm kommun på 
plats nr 136 och Värmdö kommun på plats 219. Underlaget till rankningen består av många delar 
men det handlar om kommuner som ger sina elever, lärare och skolledare goda förutsättningar.  
 

Andel Legitimerade lärare i Nacka kommun 
Jag fick precis sammanställning av hur stor andel legitimerade lärare det finns i Nacka kommun och 
Backeboskolan ligger i topp med 92% legitimerade lärare. Hos våra grannskolor och Nacka kommun 
som helhet är procentsatsen som följer: 
 

 Sågtorpsskolan 84% legitimerade lärare 

 Myrsjöskolan 84% 

 Orminge skola 90% 

 Nacka kommun som helhet, 75% legitimerad lärare 
 

Andel förskollärare i Nacka kommun 

 Backeboskolan 33% 

 Kummelnäs 28% 

 Kulingen 26% 

 Nacka kommun som helhet, 31% 
 

Studera utanför skoltid  
Backeboskolan är läxfri och vi som skola tar ansvar för allt som står i läroplanen under skoltid, på den 
tid som är satt enligt timplanen. Detta är precis vad lagen föreskriver, att de som ska ansvara och 
utföra läroplanens uppdrag skolan och mer specifikt de legitimerade lärarna. Med det sagt så kan en 
elev ändå vilja träna mer än det som sker i skolan. Ju mer man tränar ju bättre blir man som bekant. 
Den som tränar mycket fotboll blir bra på fotboll och den som läser mycket blir bra på läsning och 
läsförståelse samt mycket mer som omfattas av läsningen osv. Vi på Backeboskolan vill hjälpa er på 
bästa sätt om det är så att ni tillsammans med ert barn vill träna på sådana saker man gör i skolan. 



Om ni har några funderingar eller behöver hjälp är det bara att ni hör av er. Det vi har tipsat om 
hittills är: 
 

 Låt barnet läsa en stund varje dag 

 Läs högt för ditt barn 

 Skriv dagbok eller andra texter 

 NE.se. Vår prenumeration tillåter att ni även använder det hemma. Här finns mängder 
av uppgifter i samtliga skolämnen från förskoleklass till åk 9.  

 Skolplus har många olika skoluppgifter i olika ämnen och som fungerar även hemma. 

 Nomp använder vi i skolan i matematik och hemma kan ni använda en gratisversion.  

 Seterra.com har massor av träning inom namngeografi. 
 

Höstlov har blivit läslov 
Nätverket läslov vecka 44 är ett brett läsfrämjande samarbete som startade 2015. I det moderna 
Sverige har språket och läsningen en allt större betydelse. Läslovet bygger på frivillighet, lusten till 
läsningen, berättandet och skrivandet. Så om ni har tid över under lovet, uppmuntra era barn till 
läsning eller passa på och läs högt i en härlig bok högt för dem. Det finns också ofta olika evenemang 
på biblioteken under detta lov. 
 

Gården på förskolan 
Nu är det ett år sedan vi invigde gården på förskolan. Vi tycker att det är ett enormt lyft så vi njuter 
fortfarande av den nya gården. Att den är byggd utifrån ett hållbarhetstanken och är helt giftfri gör 
inte saken sämre. Pilträden växer till sig allt mer och snart ska det bindas en koja av dem. Det ser vi 
framemot! 
 

Julmarknad, julspel, lucia, ljusfest 
All planering är inte klar men det vi vet är att dessa traditioner detta år inte kommer att innefatta 
vårdnadshavare på samma sätt som tidigare, pga Covid -19. Mer information kommer.  
 

Inskolningar förskolan 
Nu håller vi på att planera för vårens inskolningar. Det är sex 5-åringar som slutar till våren och två av 
dessa sex platser går till syskonförturer.  
 

Skolval 
Snart drar en ny omgång skolval igång inför höststart 2021. Barn som går på vår egen förskola samt 
barn som har äldre syskon i grundskolan har förtur. Men, de måste stå i kön. Så en uppmaning till er 
är att se till att ert barn står i kö om ni önskar att de ska gå på Backeboskolan.  
 
 

 


