
                      Mars 2016 

 

Hej alla föräldrar, 

Det har varit många aktiviteter på skolan den senaste tiden. Årskurs 4 har gjort PIRLS-provet 
och deltagit i schackfyran. Årskurs 5 kom långt i Bandyhjärtats Miniallsvenska, ända till 
semifinalspel i Stockholm på Tele2 Arena i samband med SM-finalerna i mars. Det var jätteroligt 
att de kom så långt, och de fick se finalerna i SM-bandyn för både herrar och damer. Årskurs 3 
och 6 harfortfarande fullt upp med nationella prov. Elevens val-dagarna har varit roliga och 
givande. 

Skolvalet är klart och vi kommer att ha fulla förskoleklasser till nästa läsår. Vår ventilation är 
under översyn eftersom den inte är riktigt anpassad till längre pass med stora grupper. I nuläget 
är det viktigt att vädra klassrummen ofta och att eleverna får arbeta i halvklass och vistas ute 
så mycket som möjligt. 

På matrådsmötet i mars kom eleverna med många bra förslag. Dessa handlade bland annat om 
att få mindre potatis och ris, mer av elevernas favoriträtter, mer KRAV-märkt och ekologisk mat 
samt vegetariska veckor. Man pratade även om vikten av att inte kasta så mycket mat, och att 
tänka på miljön. 

När det gäller vår trafikmiljö har kommunen beslutat att flytta övergångstället i korsningen 
Tallbacksvägen-Björkhagsvägen till samma sida som skolan. Då kommer barnen på en något 
bredare trottoar. Belysning vid övergångsstället ska också sättas upp. 

Enkäten om skolfotografering visade att de flesta vill ha klass-/gruppfoton kvar men inte de 
enskilda porträttfotona. Vi ska undersöka möjligheten att ordna en katalog själva och skicka 
hem den till föräldrarna. 

Planering av organisationen för nästa läsår pågår och vi intervjuar sökande för att fylla 
tjänsterna som fritidspedagog, skolsköterska och kurator som slutat den här terminen. Under 
tiden försöker vi lösa det med vikarier. 

MFF är ett jättebra stöd för skolan. De ar sponsrat flera skolaktiviteter och utflykter och alla 
klasser kan söka bidrag för att möjliggöra fler saker som sätter ”guldkant” på skoldagen. 

Den 7 april med start kl. 17.45 anordnar MFF också en gratis föreläsning för föräldrar och 
skolans personal. Neuropsykologen och forskaren Åke Pålshammar kommer till matsalen och 
pratar om "Hjärnan, lärande och utveckling". Hoppas att många har möjlighet att komma och 
lära sig mer om detta högaktuella ämne. 

Ett informationsmöte för blivande förskoleklassens föräldrar planeras till torsdagen den 12 maj 
kl. 18.30. Den 18 maj har vi Malmaskolans kväll, anordnad av MFF, och 26 maj anordnas 
Karuselldagen. Fritids har stängt den 10 juni för utvärderingsdag och 10-11 augusti är det 
stängt för studiedagar. I sommar är skolan stängd veckorna 27-31 och sommarfritids kommer 
att vara på Bergaskolan. 

Med önskan om en Glad Påsk och en förhoppning om varma vårdagar framöver, 
Eva 


