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Hej föräldrar i Olovslund/Nockebyhovs skolor!
Jag vill börja med att rikta ett stort tack till er föräldrar för ett bra och konstruktivt
samarbete under året. Ett särskilt tack till er som har engagerat er i skolornas
föräldraföreningar. Ert engagemang betyder mycket för eleverna i våra skolor.
Tack!
Så här i slutet av läsåret känns det viktigt att summera och sammanfatta, men
också att blicka framåt. Nedan följer några områden som känns extra relevanta att
nämna.
Vi har precis kunnat sammanställa våra resultat från brukarundersökningar,
trivselenkäter, skriftliga omdömen och betyg. Vi noterar återigen mycket fina
resultat avseende samtliga delar. Det är ett bra och tydligt kvitto på att vi har en
verksamhet med hög kvalitet. Resultaten sammanställs på årskursnivå och utifrån
dessa gör vi i skolledningen en mer grundlig analys tillsammans med arbetslagen.
Där tittar vi på eventuella avvikelser och områden som sticker ut både positivt och
negativt.
Ett område som vi diskuterat i olika föräldraforum är skolans öppna fritidsklubb för
elever i årskurs 4-6. Vi behöver göra vissa förändringar för att fritidsklubben ska
ha möjligheter att utveckla sin verksamhet. Mer konkret handlar det om att
anpassa fritidsklubbens lokaler och göra en översyn av elevers och berörd
personals scheman så att vi möjliggör en bra bemanning på klubben när eleverna
slutar skoldagen. Vi kommer att göra en ombyggnad och anpassning av vårt
bibliotek för att skapa en tydligare och bättre yta för social samvaro. Aktiviteter som
spel på fotbollsplanen, skapande, spela spel med mera kommer kunna starta mer i
anslutning till när eleverna slutar sin skoldag. Vi gör också en översyn av hur vi
kan använda våra matsalar för att skapa bättre förutsättningar under
mellanmålstiden. En viktig del är också att från början av läsåret introducera våra
blivande fyror i fritidsklubbens verksamhet. Till sist vill vi också utveckla
informationen till er vårdnadshavare kring vad som händer i fritidsklubben.
Som jag nämnde i föregående rektorsbrev så fortsätter vi vår satsning på IKT och
digitalisering under kommande läsår. Vi kommer bland annat att fortsätta med att
kompetensutveckla våra pedagoger i att arbeta med digitala verktyg och
programmering. I våra förskoleklasser får varje elev tillgång till varsin Ipad där vi
kommer att arbeta med en metod som heter ”Att skriva sig till läsning”. Vi planerar
också för en satsning på utökning av antalet digitala enheter i årskurs 4-6.
Forskning visar tydligt att daglig pulshöjande aktivitet har en positiv effekt på
lärandet och koncentrationsförmågan. Därför gör vi nästa läsår en satsning på att
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utöka tillfällena för rörelse och pulshöjande aktivitet. Vi har tillsatt en styrgrupp som
kommer att arbeta aktivt med att få detta att hända under kommande läsår. Mer
information om detta kommer i början på nästa läsår.
Till sist! Det är en verklig förmån att få vara rektor för Olovslund/Nockebyhovs
skolor och dagligen få möta era barn i skolan. Nu hoppas jag att ni får en riktigt
skön sommar och att vi ses igen i augusti. Till er som har elever som lämnar
årskurs sex för studier i annan skola till hösten vill jag önska er bra start på nästa
etapp i grundskolan.
Vi ses igen på uppropet den 16 augusti 08.30 i Nockebyhovsskolan respektive
09.30 i Olovslund. Kika gärna in på skolans hemsida före skolstart för aktuell
information http://olovslundnockebyhovsskolor.stockholm.se/

Bästa sommarhälsningar!
Henrik Kroon
Rektor
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