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Rektorsbrev september 2017  

Nu har vi kommit en bit in på terminen och jag kan säga att uppstart och avslut av ett läsår 
alltid är intensiva perioder. Vi har redan hunnit med ett lilltema, lära-känna-tema och har 
precis påbörjat det första stortemat. Vi har haft simskola, idrottsdagar, utvecklingssamtal, 
lära-känna-samtal, föräldramöten och Forum för samråd.  Uppstarten är en period med full 
fart där vårt mål är att träffa er vårdnadshavare, starta upp elever med deras individuella 
utvecklingsplaner och samtidigt nyttja vårt klimat till uteaktiviteter så långt det är möjligt.  

 

Backeboblaskan 
Ni har väl inte missat Backeboskolan egen skoltidning – BackeboBlaskan? BackeboBlaskan är 
den tidning som eleverna jobbar med på elevens val. Vi ser gärna att ni som vårdnadshavare 
deltar genom att komma med idéer och uppslag om vad ni vill läsa om i BackeboBlaskan. 
Maila via kontaktforumläret om ni hittar på sidan Backeboblaskan.  Den här veckan kommer 
några elever att praktisera hos mig, för att se hur det är att vara rektor på Backeboskolan. 
Det blir ett reportage som jag ser fram emot att läsa om i  BackeboBlaskan. 
http://www.backebo-blaskan.se/ 

 

PRAO 
Under veckorna 46 - 48 har Myrsjöskolans elever i åk 8 och PRAO. Det är hela 15 fd elever 
som vill komma hit på sin PRAO. Det är helt omöjligt att säga nej till dessa fina elever. När de 
ändå är här ska vi passa på att intervjua dem och låta dem berätta fritt (och styrt av oss) om 
vad de ser som styrkor och utvecklingsområden för Backeboskolan kopplat till hur det är att 
börja på högstadiet. De ska få reflektera över den kunskap som de bär med sig från Backebo 
men även hur det är att komma från en läxfri skola. Jag vet redan nu att de också kommer 
vilja nämna vår fantastiska mat.   

 

Rastbod 
I augusti invigde vi vår fina nyupprustade rastbod. Förutom att den fått ett utseendemässigt 
lyft har vi köpt in utematerial till en kostnad om 20.000 kr+ pingisbord 10.000 kr. Vi vet att 
det är en uppskattad satsningen, som vi glädjs åt. En malört i bägaren är att vi nu dryga 
månaden senare kan konstatera att mer än hälften av materialet är trasigt eller borta. Det 
känns oerhört trist och vi funderar på hur vi ska kunna arbeta på ett annat sätt för att få 
behålla materialet och hålla det i ett fint skick. Det handlar om att lyfta frågan bland våra 
elever att värdera och vara rädd om både egna och andras saker.  

 

 

 

Brandövning  
Nu har vi haft brandövning på både förskolan och grundskolan. Det känns oerhört viktigt att 
träna på detta OM det någon gång skulle bli skarpt läge. Jag skickar med ett tips från en 
brandman till er där hemma. Utse en uppsamlingsplats där ni bestämmer att familjen ska 
samlas om det skulle brinna. Brandmannen berättade att det kan hända att man saknar en 

http://www.backebo-blaskan.se/
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familjemedlem, och att man då ger sig in i branden, fast familjemedlemmen kanske har 
sprungit ut en annan väg och blivit rädd och kanske sitter hos grannen.  

 

Systematiskt kvalitetsarbete - Kvalitetsanalys 
Att jobba med systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att hela tiden utvecklas 
och förbättras. Många bra idéer får vi från personal och er vårdnadshavare. Det är oerhört 
värdefullt för oss. Det svåra är att prioritera eftersom det inte är möjligt att genomföra alla 
idéer och förslag. Varje nytt läsår väljer vi därför att fokusera på någon/några delar av vår 
verksamhet.  

Ett bra exempel där arbetet kring systematiskt givit positivt resultat är starttiden i 
förskoleklass. För ca 1,5 år sedan var starttiden i förskoleklass 8.30 och bara 1 år innan dess 
var starttiden 9.00. Fördelarna med senare starttid var bland annat en lugnare trafiksituation 
på morgonen och möjlighet till sovmorgon för elever i förskoleklass.  

Det som kvarstod var ett ganska stort behov av morgonomsorg för många barn i 
förskoleklass. Under denna tid upplevde vårdnadshavarna det otryggt att lämna sitt barn på 
morgonfritids eftersom olika fritidspedagoger öppnade olika dagar. Det går inte 
schemattekniskt att lösa på något annat sätt. Under denna period framfördes tankar från 
vårdnadshavare om att då de ändå var på skolan vid 8.00 på morgonen vore det tryggare att 
få en start med en styrd verksamhet som förskoleklassen erbjuder. Vi i skolan tog till oss det 
och började tänka på hur det skulle se ut. Här står vi nu 1,5 år senare och har utvecklat och 
hittat fördelar med en tidigare start för förskoleklassen.  

• Större personaltäthet på fritids på eftermiddagarna då fritidspedagogerna inte 
lägger fritidstid på morgonen 

• Bättre resursfördelning av personal då förskolläraren kan skapa delningsmöjligheter 
för åk 1 efter lunch. 

• Att samarbetet kring temat blev lättare för arbetslag F-3 
• F-klassens förmiddagsrast klockan 9.30 kunde sammanföras med de andra eleverna 

för att skapa en skolförberedande viktig roll. 

Vårdnadshavare i nuvarande förskoleklass har framfört tankar om en senare start. 
Fördelarna kvarstår gällande sovmorgon och trafiksituation men vi har också hittat vinster 
med att börja klocka 8.00. Vi behöver få stanna i denna organisation för att utvärdera men 
samtidigt är vi medvetna om att detta kanske inte är rätt modell fullt ut.  

Det har också framförts en tanke från vårdnadshavare om att senarelägga alla klassers 
skoldag. Idag går klasserna till ca 14.00 och ibland till 15.00. Om skoldagen börjar senare så 
slutar också skoldagen senare. Vi måste också ta hänsyn till ex tider i idrottshallen och B-
språk på Myrsjöskolan.  

 

Förskolegruppen 

Tack alla vårdnadshavare för fin respons gällande vår förskola. Vi känner alla samma sak; En 
lugn och fin miljö för våra minsta på förskolan. Att gå från 52 barn till 34 är en enorm skillnad 
och kvalitetshöjare. Kul att så många av er känner av kvalitetshöjningen. Nytt för i år är att 
kommunen ansvarar även för utemiljön. Kommunen kvalitetssäkrar lekmiljön utomhus och 
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åtgärdar även ev. fel. Som ni kanske har förstått är rutschkanan inte godkänd och därför 
borttagen. Vi har lämnat önskemål om att få en ny godkänd rutschkana.   

 

Förskoleklass 

Förskoleklass är en frivillig skolverksamhet som är skolförberedande. Olika grupper tar olika 
lång tid på sig att bli en fungerande grupp med tålamod, tillit, förståelse, gränssättning och 
ett tillåtande klimat. Arbetet med att få en fungerande grupp pågår alla år med start i 
förskolan. Gruppens funktion varierar mellan perioder, dagar och till och med mellan 
förmiddag och eftermiddag. Årets förskoleklass har kommit igång på ett unikt sätt. Redan nu 
känner vi att det finns grupp-kvaliteter, sådana som man vanligtvis inte uppnår förrän efter 
en tids arbete.  

 

Skolinspektionen 

Vi är utvalda av skolinspektionen för omrättning av våra nationella prov. Detta är något vi ser 
framemot. Vår förhoppning är att skolinspektionen i stor utsträckning rättar proven på 
samma sätt som vi har gjort. Resultaten brukar komma väldigt sent, kanske till våren och då 
kommer jag naturligtvis delge er resultaten.  

 

 

 

 

Backeboskolans rykte 

Ibland nås vi av rykten eller enskilda vårdnadshavares uppfattning att Backeboskolans elever 
saknar baskunskap när de lämnar Backeboskolan. Detta känns främmande för oss då vi har 
behörig, kompetent personal, en systematisk uppföljning, få åtgärdsprogram, inga 
hemmasittare och våra elever presterar bland de bästa i Nacka kommun på nationella prov. 
För att ta reda på fakta har jag pratat med en skolledare på Myrsjöskolan. Hennes spontana 
uppfattning är att Backeboskolans elever har hög kunskapsnivå, motivation för skolan, ta sig 
församhet och respekt för undervisningen. Kanske skulle de kunna ordna ett skriftligt 
underlag på hur våra elever presterar under högstadiet. Om jag får det delger jag er.  

 

Trafiksituationen – Grundskolan 

Det är många vårdnadshavare som oroar sig för trafiksituationen kring skolan. Vi på skolan 
oroar oss också. Farorna vi ser är den höga hastigheten på vägen och den trängsel som blir 
precis utanför skolan när barnen ska släppas av på morgonen. Själva trafikmiljön är också 
bristande vad gäller trottoarer och övergångsställen. Vi skulle göra situationen mycket 
säkrare om alla sänker hastigheten och försöker släppa sina barn en bit ifrån skolan så att de 
kan gå sista biten. I onsdags genomförde Polisen en hastighetskontroll och lugnet i trafiken 
var märkbart.  
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