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Stockholm 2020-08-28 

Rektorsbrev augusti 2020 
Varmt välkomna till läsåret 2020-2021 
 
Vi kickade igång skolåret med en av våra finaste traditioner – skolstart med tårtkalas. Det 
blev en fantastisk skolstart trots att vi fick anpassa oss till rådande omständigheter med 
Covid -19. Ett extra stort tack till föräldraföreningen som arrangerade den fina traditionen 
med båtfärden.  
 
Förutom att barn och elever ska vara trygga, känna sig välkomna och veta vart de ska vända 
sig så är det också viktigt att ni som vårdnadshavare känner detsamma. Vi har som 
målsättning att all vår kommunikation ska präglas av ärlighet, öppenhet och tillit. Grunden i 
det hela är att du kan lita på att vi gör vårt allra bästa för att förse dig med all information du 
behöver och bjuder in dig till alla processer du behöver var delaktig i för att ditt barn ska ha 
det bra hos oss och nå så långt som möjligt i sin utveckling. Vi litar i vår tur på att du hör av 
dig till oss om det är något utöver detta som du undrar över eller vill prata om. Gärna så 
snart som möjligt så att inget blir liggande och liksom gror till sig i onödan.  
 
Den kommunikationsplattform vi använder oss av är infomentor men även hemsidan och 
mail då vi riktar oss till en i taget. Som grädde på moset har vi också sociala medier där du 
kan följa delar av vår verksamhet. Det som vi dock gillar allra mest är ju att ses, fysiska 
möten, men där behöver vi ju göra anpassningar ett tag till med anledning av Covid – 19.  
 
Personal och elever 
Personalstyrkan är i stort sett densamma som jag skrev om i rektorsbrevet i maj 2020. Den 
positiva förändring som skett är att även pedagogen Wilma kommer att jobba på förskolan 
kommande läsår.  
 
På förskolan är vi nu 32 inskrivna barn, samma antal som vi haft de senaste åren sedan vi 
minskade den totala barngruppen från 54 barn till 32 stycken. 
 
På grundskolan har vi nu 177 elever, en liten ökning från fjolårets 176 elever. Vi har högt 
söktryck i samtliga klasser åk F-3. På mellanstadiet har vi kö till årskurs 5 men där är klassen 
redan full. I årskurs 4 och årskurs 6 skulle vi kunna ta in fler elever.  
 
Fokusområde - Backebopedagogik  
Backeboskolan har i grunden en tydlig pedagogisk idé. För att vara en organisation i 
utveckling tillför vi ständigt ny kunskap, arbetssätt och metoder utifrån. Vi vet dock att det är 
viktigt att ibland också stanna upp och ge oss själva tid att befästa allt det som vi vill ska vara 
Backeboskolan, det vi kallar #backebopedagogik. Kommande års fokus kommer att ha sin 
tyngdpunkt i tre områden: 
 

- Hållbarnhet (Grön Flagg) 
- Elevers ansvar, delaktighet och inflytande 
- Barnkonventionen, en rättighet som också är en skyldighet 
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Trafiksituationen 
Äntligen är bygget av vägen och allt därtill klart fram till skolan. Vi har fått avlämningsfickor 
som tyvärr just nu är felskyltade. Det kommer nya skyltar och redan nu ska ni använda 
fickorna för avlämning och påstigning. Det betyder att ni som chaufför inte kan parkera och 
lämna bilen. Man stannar helt kort för att släppa av eller ta upp någon. Om ni vill följa med in 
i skolan så finns det parkeringsplatser vid busshållsplatsen.   
 
Friska barn 
Fjolårets fokusområde hette Friska Barn. Uppdraget handlar om att redan i tidig ålder 
implementera goda vanor för ett hållbart liv, friskt och långt. Det är också en del i vårt 
skoluppuppdrag och innefattar de tre områdena utevistelse, aktiv rörelse och goda 
matvanor. Förskolan och fritidshemmet har utarbetar planer kring utevistelse och aktiv 
rörelse, de kommer att berätta om deras arbete under året. Jag bifogar Restaurang Lilla och 
Stora Skvalpets plan för arbetet med goda matvanor. Om ni har några frågor kring maten är 
ni välkomna att kontakta kockarna, kontaktuppgifter hittar ni på hemsidan.  
 
HLR och Hjärtstartare 
På studiedagen hade vi utbildning i HLR, vi uppdaterar oss vart annat/vart tredje läsår. Detta 
år har vi också införskaffat en hjärtstartare som har sin plats i vita stugan. Denna 
hjärtstartare ska registreras på appen – Rädda hjärtat - och kommer att finnas tillgänglig 
under skoltid för alla människor.  
 
Sist en liten tråkig sak…. 
Under slutet av vårterminen och början av höstterminen började det nya Kalastorget att ta 
form. Ni har säkert sett det, en samlings- och aktivitetsplats för eleverna under raster och 
fritidstid. I början av andra skolveckan tvingades vi stänga kalastorget som blivit precis en 
sådan populär knutpunkt vi önskade. Anledningen är att flertalet saker; hinkar, krattor, 
hopprep, twistband, mattor och sittdynor inte bara slängts och lämnats ute på skolgården 
utan även tagits sönder och klottrats på, otrevliga meningen så som exempelvis ”sug min 
k*k”. Redan första veckan fick vi ta bort tuschpennorna då några elever bröt sönder dessa. 
Nu är som sagt kalastorget stängt resten av veckan för att vi ska utvärdera hur mycket som är 
förstört och tänka på hur vi ska komma vidare med detta. 
 
Vi har så klart pratat med eleverna både proaktivt enligt våra ordningsregler om hur vi tar 
hand om varandra och våra saker, därefter har vi också pratat med eleverna efter händelsen. 
Det är troligtvis ett fåtal elever som förstör för väldigt många andra elever. Ni får gärna 
hjälpa oss i detta och prata med ert barn hemma om det som har hänt.  
 
 
Hälsningar  
  

Jessica Grandin  
Rektor  
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