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Välkommen tillbaka efter ett förhoppningsvis skönt påsklov. Under lovet har Sisab påbörjat 
rivningen av katthemmet som ligger mot Klensmedsvägen. Katterna har istället fått flytta till ett hus
vid Skurusundet i Nacka. På den tomma platsen och nuvarande parkeringen kommer det troligtvis 
att byggas en ny idrottshall om politikernas planer och beslut går i lås. Det skulle vara bra för vår 
del eftersom vi har svårt att få plats i vår hall idag. 

Arbetet med trygghet och likabehandling på Västbergaskolan
Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och främja elevers lika rättigheter, att motverka 
diskriminering och kränkande behandling samt verka för att likabehandlingsplanen följs. Alla 
klasser på skolan har det vi kallar livskunskap där frågor om trygghet, mobbing och likabehandling 
tas upp. 

Trygghetsgruppen på skolan består av representanter från skolledning och alla arbetslag. Vi har 
regelbundna möten och arbetar med att:

• befrämja en trygg, positiv arbetsmiljö för alla i skolan och på fritids
• samverka med övrig personal kring arbetet mot mobbning
• årligen kartlägga riskfaktorer för miljöer där kränkning kan uppstå samt sammanställa 

elevenkäter kring elevers fysiska och psykosociala studiemiljö
• utreda eventuella anmälningar om mobbning, trakasserier eller kränkningar

Vi prövar just nu ett arbetssätt för att lite mer på djupet involvera alla elever i arbetet med trygghet 
och likabehandling. Tidigare hade vi kamratstödjare enligt Friends modell och dessa hade sitt 
uppdrag under en lång tid. Nu är tanken att rotera uppdraget i klasserna så att fler elever träffar 
Trygghetsgruppens representanter och får vara med och planera och genomföra ett uppdrag i sina 
klasser.

Västbergaskolans likabehandlingsplan finns i sin helhet på hemsidan. Där beskrivs mer detaljerat 
hur vi arbetar förebyggande mot mobbing och vid akuta situationer samt vilka som ingår i 
Trygghetsgruppen.  

Elevhälsoplan
Ett utdrag ur elevhälsoplanen finns nu att läsa på skolans hemsida. Där kan ni få information om 
vilka som ingår i elevhälsoteamen, hur vi följer upp elevers kunskapsutveckling samt 
handlingsplaner vid olika elevhälsoärenden.

Nationella prov i NO och SO åk. 6
Förra månaden gick Skolverket, på uppdrag av regeringen, ut med nyheten om att varje skola själv 
får besluta om man vill genomföra de nationella proven i naturorienterande ämnen, NO, och 
samhällsorienterade ämnen, SO, i åk. 6. Anledningen till beslutet var bl.a att minska lärarnas 
administrativa arbetsbörda och även den tid det tar från elevernas undervisning. Vi har bestämt oss 
för att vi inte kommer att genomföra proven i år med anledning av att vi redan idag har tillgång till 
bra bedömningsunderlag samt att vi tycker att de tidigare proven i SO och NO inte har varit 
tillräckligt vägledande vid bedömningen. 
På hemsidan finns en film om betygssättning som vänder sig till föräldrar och elever.



Skolköket
En fråga om skolmaten har kommit upp på föräldrarådets möte där man undrar hur stor andel av 
maten som är ekologiskt odlad. Vi ökar hela tiden andelen av dessa varor och har som mål att öka 
till 25% som är gränsen för att bli en Krav-certifierad skola. Idag är all frukt, fisk, mjölk, margarin 
och smör samt en stor del av grönsakerna ekologiskt odlad. För att ytterligare bidra med att minska 
miljöpåverkan serverar vi vegetarisk mat en dag i veckan. 

Alla elever som ska äta specialkost måste fylla i och lämna in en särskild blankett, 
födoämnesallergi/intolerans, som finns på skolans hemsida. För de elever som måste ha specialkost 
p.g.a allergi eller intolerans krävs det från och med höstterminen läkarintyg. 

Downs syndrom-dagen
Med olikfärgade strumpor på fötterna uppmärksammade Västbergaskolan ”Downs syndrom-dagen”
fredag 20 mars. Den dagen som egentligen infaller 21 mars är inrättad av FN för att visa att olika är 
bra och att vi ska se det som en tillgång. På särskolan hade man fullt upp med att gå runt i alla 
klasser och bjuda på glasspinnar och som avslutning anordna disco med en klass från grundskolan. 
De hade också gjort en utställning där de informerade om downs syndrom. Vi övriga är mycket 
tacksamma över att få möjlighet att lära känna våra elever som går särskolan. 

Fågelholkar på träslöjden
Ni kanske har märkt att det kommit upp många färglada fågelholkar i träden runt skolans område. 
Det är eleverna i årskurs 5 som under slöjdlektionerna fått rita och bygga sina fågelholkar. Deras 
lärare i träslöjd anmälde dem till Naturskyddsföreningens tävling Fågelholk SM där de tilldelades 
ett specialpris för sin insats att främja fågellivet i området. Juryns motivering var: ”För ett gediget 
pedagogiskt arbete som med kreativitet och engagemang stimulerar intresset för fåglar och ger 
småfåglarna trygga hem. Lycklig den blåmes som bor i närheten!”

Schack 
Förra året kom Västbergaskolans mellanstadieelever etta i DM-finalen i schack. Även i år har har 
det gått bra för våra elever. Två lag gick vidare till finalen i distriktsmästerskapet där alla 
Stockholmslag deltog. Där kom lågstadiets lag på 7:e plats och mellanstadiets lag på 8:e plats. Stort 
grattis! Mellanstadiets lag har kvalat in till riksfinalen, skollags SM, som går av stapeln i Linköping
25 - 26 april. Vi önskar de medverkande elever lycka till. 

Kvarglömda kläder
Vi vill påminna om att ni bör ta en extra titt i klädkorgarna i korridorerna och utanför matsalen. Det 
finns många vinterkläder där som väntar på att bli omhändertagna.

Med vänliga hälsningar!
Hans Larsson, Anna-Karin Hellsten, Kenth Aronsson,
Karin Forsberg, Anastasia Genaridu, Anna Stenbom

  


