
                      December 2015 

Hej alla föräldrar, 

Det har varit många olika aktiviteter på skolan den senaste tiden. Vi har haft fina och 

stämningsfulla Luciatåg med både våra förskoleklassbarn och elever i årskurs 5. Eleverna har 

julpysslat och dekorerat runt omkring på skolan, och spänningen är stor inför jullovet. Det ser ut 

som om vi får en mild och snöfri jul, men vi hoppas att det ändå kommer lite snö och kyla så att 

barnen kan ha lite roligt med vintersport och lekar. 

Spännande kommer det också att bli under vårterminen när våra femteklassare deltar i Vi i 

femman. Det fick de veta i direktsändning i lokalradion P4 Uppland den 8 december. En vecka 

senare var det en magisk dag för hela skolan när trollkarlen Michael Ramsell uppträdde för alla 

klasserna under fem föreställningar. Vi tackar Malmaskolans föräldraförening, som bjöd på 

detta som en jättefin och mycket uppskattad julklapp för oss alla. 

Några datum är redan klara för vårterminens kalendarium: Informationskväll inför skolvalet för 

blivande elever i förskoleklassen äger rum onsdagen den 13/1 kl. 18.00. Observera att påsklovet 

2016 blir vecka 13 (efter påsk). Malmaskolans kväll planeras till torsdagen den 19/5 och 

Karuselldagen blir den 26/5 på förmiddagen. Skolans jubileumsfirande är planerat till tidigt 

under höstterminen. 

Våra terminsbetyg för åk 6 visar att vi fortsatt har goda resultat. Vi håller på att sammanställa 

svaren på vår trivselenkät och kommer att meddela resultaten så snart som möjligt. 

När det gäller förbättring av trafiksäkerheten kring skolan kan jag meddela att man håller på 

att undersöka vissa åtgärder, bland annat:  

Övergångstället på Tallbacksvägen flyttas till andra sidan korsningen med Björkhagsvägen så 

att man direkt kommer till den något bredare trottoaren på skolsidan; övergångstället söder om 

skolan säkras med ytterligare ”gupp”; övergångstället vid uppfarten från tunneln säkras och. 

avsmalning eller annan åtgärd planeras vid infarten till gång-/cykelvägen som ligger i kurvan på 

Tallbacksvägen. Uppmaningen kvarstår dock till er föräldrar som skjutsar barnen med bil att 

parkera vid Svamptorget och gå med barnen till gångvägen mot skolan. 

Vi har gjort en satsning på simning för de äldre barnen och kommer att fortsätta med detta 

under vårterminen. Det är alltid bra om barnen kan träna lite simning under loven också. 

Lagom till det nya året lanserar vi vår nya hemsida. Vi rekommenderar att ni tittar på den.  

Ett stort tack till Karin Hellgren som lagt ner mycket tid på att bygga upp den. 

Nästa termin kommer Helena Wolrath att tjänstgöra som biträdande rektor några dagar i 

månaden när jag av familjeskäl går ner lite i min tjänst.   

Till sist vill jag önska er alla ett stämningsfullt och avkopplande jul- och nyårsfirande. Vi har 

mycket att vara tacksamma för, så låt oss lysa upp decembermörket och tillvaron för varandra 

och sprida lite glädje! 

Med vänlig hälsning, 

Eva 


