
Majbladet 2015
Information till hemmen

Under den här månaden har både elever och personal varit extra aktiva då vi haft den nu 
traditionella MåBraMånaden. Just när det är som mest stressigt och hektiskt så är det kanske precis 
det man behöver - att röra på sig. En ny tradition infördes i år med Västbergavarvet, där alla elever 
och  personal gick eller sprang en slinga på ca 2 km. Regntunga moln hängde över oss under hela 
eftermiddagen men vi lyckades klara oss från regnet. Alla som var med fick pris i form av en 
isglass.

Idrottslyftet
Under vecka 21 hade 6 olika sportklubbar från Hägersten/Liljeholmens nätverk genom Idrottslyftet 
aktiviteter med alla elever från åk. 1 - 5. Varje årskurs fick under en dag prova på handboll, basket, 
capoeira, parkour, fun-boxing och karate. Det blev trevliga möten där vår personal och våra elever 
fick möjlighet att träffa olika tränare och få prova på deras sporter. Syftet var i första hand att 
eleverna skulle få röra på sig och ha roligt men också att de kanske skulle hitta en sport som passar 
dem vilket är det huvudsakliga syftet med Idrottslyftet. Alla tränare som var här under veckan var 
mycket nöjda med personalens och elevernas positiva bemötande och den goda mat som köket 
serverade. 

Fritidshemmens basar
På Valborgsmässoafton hade alla fritidshem på skolan ordnat en basar där de sålde saker som 
barnen hade tillverkat under eftermiddagarna. De sålde också fika med bröd som de själva bakat. 
Det blev en mycket lyckad tillställning där många föräldrar och släktingar var med och bidrog med 
pengar. Barnen var verkligen engagerade. Efter dagens slut kunde vi räkna ihop nära 27 000 kronor 
som vi nu skickat till de nödställda i Nepal via SOS barnbyar. Vi tackar så mycket för ert bidrag och
gläds över att kunna hjälpa de som har det svårt.

Kulanprojektet
Alla elever i åk 5 och 6 har deltagit i ett projekt där de fotograferat och skrivit om ett favoritställe i 
Stockholm som betyder mycket för dem. Det kunde handla om någon plats på skolområdet, i deras 
hemmiljö, efter deras skolväg eller något annat ställe i den här staden. Alla texter och bilder från 
respektive klass har satts samman till ett häfte och publicerats. Häftena visades tillsammans med 
andra projekt under två dagar upp i Kungsträdgården där man kunde ta del av olika uppträdanden 
och utställningar. Pedagog Stockholm stod som initiativtagare och bekostade också tryckningen av 
häftena. 

Särskolan
Eleverna på särskolan har tillsammans med sin vänskola i Sätra haft en idrottsdag. Det blev en 
lyckad dag där alla var nöjda med att få träffa sina vänner och fortsätta knyta vänskapsband. Det var
också ett tillfälle för pedagogerna att få träffas och utbyta erfarenheter vilket ger nya idéer och 
utvecklar verksamheten.

Neuropsykiatriska nedsättningar
Några av oss i ledningsgruppen var på en kvällsföreläsning om Tourettes syndrom och ADHD med 
Eric Donell. Det gav en bra bild av hur en neuropsykiatrisk nedsättning kan påverka ens vardag 
både i skolan och privat. För att sprida kunskap om de olika neuropsykiatriska tillstånden finns ett 
par sidor på nätet som ger bra information, http://www.sjalvhjalppavagen.se och http://attention-



riks.se. 

Skolavslutning
Det är inte lång tid tid kvar till skolavslutningen som kommer att vara i Uppenbarelsekyrkan 12 juni
enligt följande schema:

• Åk 4 - 6: kl. 8:00
• Åk f - 1: kl. 9:00
• Åk 2 - 3: kl. 10:00
• Åk 7 - 9: kl. 11:00

Ni är hjärtligt välkomna att delta men tänk på att lämna plats till eleverna.

Särskolan har sin avslutning 9/6 kl. 8:30 - 10:00.

Tack för ett gott samarbete under det här läsåret!
Hans Larsson, Anna-Karin Hellsten, Kenth
Aronsson, Karin Forsberg, Anastasia Genaridu,
Anna Stenbom


