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Rektorsbrev augusti 2017  

Varmt välkomna till en ny termin! 

Vilken fantastisk skolstart vi hade i år igen. Vår tradition där åk 1 åker båt till skolan, vi 
sjunger och firar skolstart med 100 tårtor är en unik skolstart. Nästa år vill vi också bjuda med 
alla familjer från förskolan. Vi har tårta så det räcker och det ger oss ett tillfälle att ses och 
gemensamt ta del av en fin tradition som finns på Backeboskolan. 

Vi börjar året med i stort sätt samma personalgrupp som i våras. På grundskolan har vi en ny 
pedagog på fritids som också undervisar i idrott och han heter Richard. På förskolan har vår 
förskollärare Bea sagt upp sig. Hon sadlar om och ska inte längre jobba på förskola. För 
henne söker vi en förskollärare men trots att vi har haft annons ute är det endast en 
förskollärare som sökt tjänsten. Vi har träffat den personen och gemensamt kommit fram till 
att den förskolläraren inte hade den kompetens och erfarenhet vi söker. Vi känner ändå att 
vi har en mycket bra personalgrupp då Christina som slutade i våras glatt kom tillbaka och 
ville arbeta med oss, det är vi mycket glada för. På förskolan har vi idag 6 pedagoger och på 
grundskolan har vi 16 pedagoger. Utöver pedagogerna har vi kockar, specialpedagog, 
administratör, utvecklingsledare och jag rektor/förskolechef 

På barn och elevfronten har det hänt lite. Vi har minskat barngruppen för förskolan från 45 
barn till 34. På grundskolan har vi ökat från 166 till 171 elever. 

FÖRSKOLAN 

Vi har arbetat för att sänka barnantalet på förskola och nu startar vi hösten med en rimligt 
stor barngrupp. Vi är så otroligt glada och förväntansfulla över att jobba med denna grupp. Vi 
ser oss som en förskola där vi inte lägger någon större tyngd på avdelningarna. Barnen 
kommer att ha en hemvist utifrån sin ålder, de allra minsta på Svalan och de äldre på Tärnan. 
Likaså har personalen en hemvist på en av avdelningarna men kommer att jobba med alla 
barn utifrån teman och kompetens. Tärnan, som är en stor barngrupp, kommer att dela sig i 
mindre grupper och nyttja både lokalerna på övervåningen och undervåningen, samt förstås 
utemiljön. 

BYGGET 

Precis innan semestertider hade vi ett byggmöte med fyra intresserade byggare. De håller nu 
på att räkna på de två olika byggalternativen vi har haft, ett bygge uppe vid matsalen och ett 
bygge där vita stugan står idag. Byggarna ska i dagarna presentera till vilken kostnad de tror 
sig kunna bygga något av alternativen. 

ALMEDALEN 

I juli var jag i Almedalen tillsammans med Nacka kommun och pratade om hur man mäter 
kvalitet i välfärden. Det var mycket intressant, roligt och givande. Under min vistelse fick jag 
tillfälle att prata med Gustav Fridolin och jag bjöd naturligtvis in honom till Backeboskolan för 
att visa honom hur man ska jobba för att ge eleverna största möjliga förutsättning för ett 
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livslångt lärande. Gustav tackade ja till inbjudan så jag hoppas att han kommer förbi och äter 
vår utsökta lunch.  

FORUM FÖR SAMRÅD 

Några av er vårdnadshavare var med och satte riktlinjer för kommande forum för samråd. Ni 
hittar tillfällena i kalendariet. Grundskolan kommer att ha två tillfällen på hösten och två på 
våren och förskolan kommer att ha ett på hösten och ett på våren. Vi varvar tiderna så att 
hälften av mötena är på morgonen och hälften på kvällen. Dessa forum ger framförallt er 
vårdnadshavare ett tillfälle att lyfta frågor som ni vill belysa och som inte har lyfts upp i ex 
rektorsbrev, föräldramöten eller andra möten. Dagordning kommer alltid att skickas ut innan 
mötena. Jag vill också poängtera att ni alltid kan återkoppla till mig eller annan personal 
närhelst ni känner för det. Jag finns ute på skolgården några morgnar per vecka,  och jag 
ordnar snabbt ett möte med er om ni så önskar.  

 
KOMMUNIKATION 
 
På senaste föräldramötet på grundskolan hjälpte ni vårdnadshavare oss att tänka i 
kommunikationsfrågan och visa på era behov och önskemål. Det har varit till stor hjälp för 
oss och vi har nu gjort vissa förändringar utifrån detta: 
  
Kalendern i Infomentor 
Detta är det viktigaste stället att hålla koll på. Vi kommer att lägga in alla saker i så god tid 
som möjligt. Så snart något nytt läggs in i kalendern får ni en notis om detta i er Infomentor 
Hub. Det är också här ni kommer att få veckobrev i fortsättningen. På fredagarna kommer ni 
se rubriken veckoinfo samt ett litet gem. Gemet betyder att det finns bifogad info. Klicka på 
det så får ni upp veckobrev från lärare/fritidshemspedagoger respektive förskollärare. Även 
rektorsbrev och annan info kommer att finnas här på samma sätt. Ta för vana att alltid titta 
in på fredagarna och läsa bifogad info samt titta på nästkommande vecka. Det är ett slags 
minimum för att hänga med, men vi är självklart glada om ni tittar in oftare än så. Det som 
heter veckoplan på grundskolan utgår. 
  
Instagram/tidslinje 
På grundskolan kommer varje klass samt fritids att ha ett eget instagramkonto. Där kommer 
ni att kunna få en fin inblick i vad klassen gör och lär via bilder och korta bildtexter. Just att 
det är bilder gör att det blir så mycket mer levande. Mer info om detta får ni via elevernas 
mentorer. På förskolan har vi kvar tidslinjen som där fyller samma funktion, dvs att ge er 
vårdnadshavare en levande bild av vad som sker under dagarna och vilket lärande som 
pågår. Det som heter blogg på grundskolans infomentor utgår. 
 
Kontaktuppgifter 
Det är ni vårdnadshavare själva som ansvarar för att det är rätt kontaktuppgifter inlagda. Gå 
gärna in och kontrollera detta. Det gör ni under inställningar. Där behöver ni också välja om 
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ni vill att era kontaktuppgifter ska vara synliga för andra vårdnadshavare eller ej. På så sätt 
skapas klasslistor av alla de som godkänt att ha sina uppgifter synliga. 
  
Blanketter och dokument 
Eftersom det fortfarande inte finns något bra ställe på Infomentor att samla dokument och 
blanketter som ni lätt behöver komma åt så kommer vi att ha dessa på hemsidan under 
fliken Om oss/dokument och blanketter. När den nya hemsidan sjösätts under hösten så 
kommer den att ha en sida för internt bruk med länkar till infomentor, instagram, men även 
denna typ av info. 
 

Hälsningar 
Jessica Grandin 
  
  
 


