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Hej!

Så här en bit in på terminen är arbetet i klasserna i full gång och julledigheten känns rätt avlägsen.  
Under studiedagen, som var inlagd innan eleverna började skolan igen, analyserade lärarna 
elevernas betyg och kunskapsutveckling efter höstterminens arbete. Det blev en avstamp för 
vårterminens planering. De mål som är uppsatta för varje ämne ska var tydliga för alla elever så att 
de vet vart de ska. Tydliga mål och en kontinuerlig återkoppling är viktig del av det formativa 
arbetet som nu präglar mycket av undervisningen och lärarnas fortbildningsarbete.

Stockholms stads elevenkät 
Nu har de flesta eleverna i årskurs 2, 5 och 8 samt fritidsklubben hunnit svara på Stockholm stads 
årliga enkät. Föräldrar som har barn i förskoleklass, årskurs 2 eller särskolan har fått enkäten 
hemskickad och ska tillsammans med sitt barn besvara frågorna. Det är viktigt för oss att ni bidrar 
med era synpunkter så att vi kan göra skolans verksamheter ännu bättre. Idag, 28/1, är det 23% av 
grundskolans- och 14% av särskolans föräldrar som svarat på enkäten. Vi vill be er som ännu inte 
svarat att avsätta en liten stund till enkäten. Resultatet från undersökningen kommer att ligga till 
grund för vår planering och vårt fortsatta arbete. Era synpunkter är viktiga! Stockholms stad har en 
tjänst på sin hemsida som heter ”Jämför service” där resultaten från alla skolor är presenterade. 

”Avlusningshelg”
Under helgen 5 - 7 februari anordnar organisationen LusFri en gemensam avlusning där alla 
föräldrar uppmanas att luskamma sina barn och på så sätt få stopp för spridning av lössen. Ju fler 
som kammar desto större är chansen att man slipper problemen med huvudlöss under terminen. 
LusFri rekommenderar att man som rutin ska använda luskam 1 gång/vecka vilket skulle vara 
nödvändigt när en klass är drabbad. Ni kan gå in på deras hemsida www.LusFri.nu där de beskriver 
hur man på ett effektivt sätt ska kamma håret.

Stängda veckor i sommar
Den ordinarie fritidsverksamheten är stängd i sommar under veckorna 27 - 31. Om ni behöver 
omsorg för ert barn under dessa veckor måste ni ansöka om jourfritids, vilket ni gör på en särskild 
blankett som finns på skolans expedition. Jourfritids kan anordnas på skolan eller annan skola/plats.
Datum för inlämning och mer information kommer ni att få längre fram i vår. 

Slöjdarbete som syns vid Telefonplan
Elever i årskurs fem har vävt en halsduk av restgarner och gamla
videoband till Kamälgen. Det är ett gemensamt arbete där eleverna
har fått väva i omgångar och på så sätt lyckats få ihop en färgglad
halsduk som är 3,5 meter lång. Elevernas arbete med halsduken är
omskrivet i lokaltidningen Mitt i. 

Läsårsdata för 2016/2017 finns nu att ta del av på hemsidan.

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


