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Hej!
Som avslutning på den här månaden fick alla njuta av vårsånger som framfördes av elever i åk. 2. 
Det var den traditionsenliga Vårsångsamlingen i aulan där gamla välkända men även nya sånger 
framfördes. Även i år fick vi höra soltrummans taktfasta rytm. Plötsligt blev det varmt och vårlikt 
trots kylan utomhus.

Projekt i åk 7 och 8
Representanter från stadsdelsförvaltningen har tillsammans med skolans kurator och lärare under 
våren arbetat kring olika teman i åk 7 och åk 8. För åk. 7 har temat handlat om droger under temat 
”Min enda kropp”. Stadsdelens preventionssamordnare Anna William-Olsson har tillsammans med 
fältassistenterna och skolans personal pratat med eleverna om normer och attityder kring droger. 
Det har inte varit ett informativt upplägg utan syftet har varit att ta reda på vad ungdomarna själva 
vet, vilka attityder och uppfattningar de har kring alkohol och droger samt vad som är lagligt eller 
olagligt. Hur kan de val vi gör idag påverka oss framöver? Eleverna fick sedan möjlighet att ställa 
frågor kring ämnet och då blev det mer av informativ karaktär, t.ex. hur alkohol och droger 
påverkar kroppen. Eleverna fick även tillsammans i små grupper skapa en film/bild eller en text där 
de skulle förmedla till sina föräldrarna om hur det är att vara ung idag. Dessa verk visades sedan 
upp på föräldrakvällen kring samma tema. 
 
För åk 8 var temat respekt och självrespekt - ROS. Stadsdelens projektledare Leila Baksi samt 
fältassisterna träffade eleverna vid tre olika tillfällen. Syftet med detta arbete var att ge ungdomarna 
stöd och hjälp för att hitta sunda värderingar, tankemönster och normer kring sexualitet och 
könsroller. Klasserna hade olika värderingsövningar, teambuilding, samt att eleverna fick svara 
anonymt på frågor med mentometerknappar. Målet för träffarna var att eleverna skulle få en 
förståelse för vad en ”bra känsla” är, att förstå och lita på sina egna känslor. Många av eleverna 
kände igen samtalen kring normer då man tidigare diskuterat detta i klasserna. Eleverna var väldigt 
nöjda med temat.

Pedagogisk Cafékväll
Föräldrarådet tillsammans med fältassister och skolans kurator anordnade en cafékväll för föräldrar 
i syfte att diskutera ungdomars vanor på nätet och eventuella risker med det. Det var en fortsättning 
på de föreläsningar som Netscan höll i höstas om faror på nätet. Tyvärr var det bara runt 10 
föräldrar som kom. Klass 9 C hade bakat och sålde fika under kvällen. 

Schack
Det var inte bara lågstadiets schacklag som gick vidare till Riksfinalen utan även ett lag bestående 
av elever från mellan- och högstadiet. I Riksfinalen som spelades 16 - 17 april i Göteborg kom 
lågstadiets lag på 12:e plats och de äldre eleverna på 3:e plats. Fantastiskt duktigt! Stort grattis till 
båda lagen!

Batterijaktens inspirationspris 
Klass 4 b vann inspirationspriset med den film som de skickat in till tävlingen. Batterijakten är en 
tävling där man ska få så många som möjligt att samla in uttjänta batterier istället för att slänga dem
i soporna. Grattis!



MåBraMånad
För femte året i rad startar vi nu upp vår uppskattade MåBraMånad. Under maj, då vi försöker ha 
lite extra fokus på hälsa av alla de slag, kommer det ske en mängd olika aktiviteter på skolan. T.ex. 
följer vi den 4 maj upp förra årets nyhet VästbergaVarvet, där alla klasser är med och springer en 
runda runt skolan med omnejd. VästbergaVarvet blir ”startskottet” för flera aktiviteter under maj 
månad då både elever och personal ska röra på sig och må bra. Mer information kommer i nästa 
brev. Vi uppmanar även er att haka på MåBra-trenden därhemma.

Emma fick Räddningstjänsten att vekna
Ett mindre drama utspelade sig nyligen
på skolan då Emma i 2 B hade upptäckt
en katt som suttit kvar något dygn på
samma ställe i en björk. Efter en del
övertalning skickade Räddningstjänsten
en brandbil för att ta ner katten. Det blev
stort jubel bland alla åskådare när
brandmännen lyckades skrämma ner
katten. Enligt brandmännen brukar
brandkåren nu för tiden aldrig ta ner
katter. Tack vare Emmas enträgna
önskan kom de till räddning. 

Med vänliga hälsningar!  
Hasse, Anna-Karin, Anastasia, Anna och Karin



JavaScript måste ha aktiverats om du ska kunna använda Västbergaskolan e-post i 
standardvyn. JavaScript verkar dock ha inaktiverats eller så stöds det inte av webbläsaren. Om 
du vill använda standardvyn aktiverar du JavaScript genom att ändra webbläsaralternativen och
sedan försöka igen.

Om du vill använda grundläggande HTML för Västbergaskolan e-post, vilket inte kräver 

JavaScript, .

Om du vill visa Västbergaskolan e-post på en mobiltelefon eller liknande enhet .

Object 1

Hans Larsson, Anna-Karin Hellsten, Karin Forsberg, Anastasia Genaridu och Anna Stenbom

Läser in karin.forsberg@vastbergaskolan.se …

Läser in standardvyn |  (för långsamma anslutningar)

Det här tar längre tid än vanligt. Försök med att läsa in sidan igen.

Om det inte fungerar kan du:

1. Om du har en långsam anslutning testar du .
2. Besök vårt hjälpcenter om du vill ha fler felsökningstips.

Vanlig HTML-vy

klicka här

klicka här

Läs in vanlig HTML
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