
  September 2016 

Hej alla föräldrar, 

Malmaskolans jubileumsfirande var väldigt lyckat med solsken, sång, dans, utställning, tal, 
maskerad och fika. Stort tack till alla som gjorde dagen till ett fint minne! Ett särskilt tack till 
Viveka Halldin Norberg som berättade om skolans historia för oss och till före detta rektorer och 
medarbetare som kom till skolan för att fira med oss! Vi vill också tacka för de fina presenter vi 
fått, t.ex. ny lekutrustning till skolgården från MFF. Skolfastigheter AB gav oss ett nytt 
pingisbord och såg till att skolan blev nymålad lagom till firandet och att vår namnskylt blev 
uppsatt igen. Tack också till Kristina Schmid för konstnärliga utsmyckningar på namnskylten och 
i matsalen. Södra Norbys villaförening skänkte en fin tavla med en bild på plantskolan där 
skolan sedan byggdes, och Johan Lindqvist skänkte ett klassfoto från en av de första klasserna 
som gick på skolan. 

Det fina sommarvädret har hållit i sig och har gagnat alla uteaktiviteter på sistone, inklusive 

klassfotograferingen för läsårets skolkatalog. I fredags hade vi vår traditionella utflykt till Kung 

Björns Hög då eleverna går dit tillsammans med sina faddrar och har en rolig lekstund. Sedan 

kom de tillbaka till lunch och åt hamburgare utomhus i solskenet. 

Skolarbetet är i full gång och under de närmaste veckorna arbetar vi också med vår värdegrund. 

Den senaste veckan fokuserade vi på ordet ”Ansvar” och hur det kan omsättas i handling. 

Eleverna visade verkligen i fredags att de tog ansvar för sina faderbarn under utflykten och såg 

till att de trivdes och hade roligt. De kommande veckorna är de fokuserade orden Hänsyn, 

Omsorg och Respekt. 

I måndags var vår speciallärare Anna inblandad i en cykelolycka och kommer att vara borta ett 

tag. Vi har ordnat en vikarie för henne, Kerstin Eriksson, som börjar under veckan. Vi försöker 

att ytterligare förstärka personalen på Fritids och annonserar efter en fritidspedagog på 50 %. 

Vi har också kallat till intervjuer för en ny kurator och hoppas att tjänsten blir tillsatt till 

månadsskiftet. Tillsättning av en biträdande rektor(deltid) pågår också. 

Det är roligt att kunna berätta att våra skolresultat fortsätter att förbättras. Våra elever som 

gick ut åk 6 i juni fick meritvärdet 265,6. Med detta ligger vi högst bland alla kommunens skolor 

för betyg i åk 6. Alla våra sexor klarade också minst godkänt i de nationella proven i våras.  

Det här är vi stolta över och vi hoppas att ni föräldrar tänker på att Malmaskolan ger era barn 

en bra kunskapsplattform att bygga vidare på under högstadiet och att ni därför låter era barn 

gå kvar hos oss tills det är dags för dem att börja i åk 7. 

Snart kommer ni att få era inloggningsuppgifter till Unikum så att ni får tillgång till denna 

plattform för kommunikation mellan skolan och hemmet.  

Hoppas att det fina vädret fortsätter ett tag till så att vi kan vara ute och njuta av den vackra 

naturen. 

    Med vänlig hälsning, 

Eva 


