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Rektorsjulbrev 2016-12-20 
 
”Julen är här och skapar frid på jorden, glädjen är stor i ett 
barns klara ögon bor den, julen är här”  
 
Nu är vi alla, elever, personal och föräldrar, framme vid 
halvlek och i behov av en välbehövlig  
vila och återhämtning.  
Vi hoppas att ni alla får en underbar julledighet där ni får vara tillsammans med nära och kära. Försök att 
släppa alla krav och måsten, stanna tiden och släpp alla höga förväntningar. Alla behöver återhämtning för 
att kunna prestera och må bra. Använd gärna tiden till att LÄSA då det är grunden för allt lärande. 
 
När vi nu blickar tillbaka på denna hösttermin 2016 så infinner sig en skön känsla av välbehag. Vi är på rätt 
väg i vår verksamhet med målet att ”alla elever ska lyckas utifrån sina förutsättningar”. Det har infunnit sig 
ett större lugn på skolan där kreativitet och engagemang råder. Om vi tittar på skolinspektionens 
enkätundersökning så talar resultatet samma språk.  
 
Vi har under höstterminen haft pågående processer kring vårt systematiska arbetsmiljöarbete, 
systematiska kvalitetsarbete (Elevhälsoprocessen), implementerat KiVa och Unikum. Allt detta leder till 
tydlig struktur och en trygg miljö där vi alla kan utvecklas. Elever och medarbetare är ”medskapare” i 
skolans processer och tar här ett större ansvar över både sin personliga utveckling och över skolans 
utveckling. 
 
Vi vill att våra elever och personal ska komma till skolan med glädje och känna sig trygga. Utifrån de 
signaler och undersökningar som görs regelbundet så ser vi en positiv utveckling på vår skola. 
 
När vi idag stöter på utmaningar så handlar det om att ta hand om det tillsammans för att finna bra 
individuella lösningar. Vi tackar er alla föräldrar för ert engagemang och samarbete. För att vi ska lyckas att 
hjälpa våra elever/era barn är det oerhört viktigt att samarbetet fungerar. Vi behöver fortsatt bygga goda 
relationer med varandra där våra elever/era barn känner att vi samarbetar och respekterar varandra. 
 
Efter jul kommer vi att fortsätta vårt arbete utifrån uppsatta mål både på enhets-, klassrums- och individ 
nivå.  
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Vi försöker att hålla er uppdaterade om vad som komma skall genom Unikum mera regelbundet då vi vet 
att ni får många och långa informationsbrev av era mentorer och fritidshem.  
 
Den 9 januari kommer vi att ha en gemensam studiedag för skola/fritidshem. Denna dag är skolan stängd. 
 
Skolan börjar igen tisdagen den 10 januari kl.8.15. 
 
 
 
Avslutningsvis vill vi tacka för året som gått och önska er alla en skön ledighet! 
 
Caroline Ojanlatva & Christina Franzon Wallin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


