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Ordförande har ordet

nya infobladet
Nu har du Björnbodaskolans föräldraförenings första infoblad i din hand.
Efter varje klassombudsträff kan du
förvänta dig att få ett nytt infoblad.
Här kan du läsa lite om skolan och
vad föräldraföreningen har på gång.
Protokollen från klassombudsträffarna
publiceras nu endast på vår webbplats.
Med skolans nya huvudmannaskap,
Stockholms stads utbildningsförvaltning blir det spännande att se vad
som händer i skolans värld framöver.
Det är viktigt att vi som föräldrar (eller
brukare som staden brukar kalla oss
för) är med och påverkar. Speciellt nu
när vi ser att skolan får mindre resurser
till sitt förfogande. Vi måste stödja
skolans personal så de får möjlighet att
fortsätta bedriva ett kvalitativt arbete.
Vi i styrelsen har moderniserat vårt
arbetssätt eftersom många har brist på
tid men kanske ändå vill engagera sig.
Vi kommer att arbeta i projektgrupper
utifrån behov och även utifrån eget
engagemang/intresse. Det gör att
även du som förälder, men inte är med
i styrelsen, kan vara med och arbeta i
någon fråga som du tycker är viktig.
Vilka frågor önskar du att vi arbetar
med? Mejla till ordförande Suzanne
Frejd, suzz@comhem.se. Naturligtvis
fortsätter vi även med det ordinarie
styrelsearbetet.
Suzanne Frejd
Ordförande

trygghetsvandra!
Trygghetsvandringen är ett
samarbete mellan skolan och oss
föräldrar som syftar till att förebygga och minska skadegörelse,
våld och olyckor i vårt område.
Vi vet efter samråd med fältassistenterna att vandringen har
god effekt. Även om vi inte ser så
många ungdomar när vi är ute, så
ser de oss! Särskilt när vi har våra
märkta lila jackor på oss och kommer i grupp.

Det är mycket viktigt att vuxna syns
ute i området på
kvällarna – det stör
oönskade aktiviteter
som langning, alkoholförtäring och
drogmissbruk vilket
tyvärr förekommer rätt mycket i
vårt ”lugna” område varenda helg.
Att göra detta är ett sätt att visa
våra ungdomar att vi bryr oss och
finns till hands - och det gör våra
mindre barns vardag och framtid
tryggare. Dessutom är det ett
utmärkt sätt att lära känna andra
föräldrar – vilket ju är både trevligt
och nyttigt!

HUR, VAR OCH NÄR?

Klassombuden har till uppgift
att hålla reda på vilken helg
deras klass ska gå (lista finns på
Föräldraföreningens hemsida)

och att samla ihop och fördela
föräldrarna mellan fredag och
lördagkväll, samt hämta nyckeln
till 4:an hos Vaktis-Kenneth under
slutet av veckan.
Man samlas kl 21 vid 4:an, längst
in till vänster, där vi har ett rum
med informationspärmen och
jackorna. Vandra sedan i närområdet (börja gärna på fritidsgården)
– karta och tips på viktiga ställen
att kolla finns i pärmen, läs den innan
ni går ut! Där finns
även telefonnummer
till fältassistenterna,
ta det och även
varandras mobilnummer.
Ring fältassistenterna om ni
ser ungdomar som dricker eller
förstör. Var ute till midnatt eller
senare och skriv sedan en anteckning i loggpärmen om hur kvällen
varit. Har ni jackorna på er får ni
gratis kaffe på Statoil!
9-10/11		
16-17/11
23-24/11
30/11-1/12
7-8/12		
14-15/12

6:2
6:3
6:4
FM-3M
2 Safir
2 Rubin

Ha en trevlig kväll!

SNickra och måla?
Är du en händig förälder som kan hjälpa till att
sätta upp nya gipsskivor och måla väggarna inne
i 6:ornas bod? Snabb hjälp behövs - kontakta
Kenneth (vaktmästaren) i skolan tel: 508 05 763.

rektorn har ordet
Mina intryck under dessa första månaderna på mitt nya jobb är odelat positiva.
Fantastiska barn och engagerad och kunnig personal som tycker om sina arbeten.
Det är stor skillnad mot att leda en 7-9 enhet där problematiken med barnen är
annorlunda, och personalen ser ofta sitt uppdrag på ett annat sätt än vad lärare i de
lägre åldrarna gör.

organisationen och göra den mer effektiv. Det arbetet har också börjat och kommer att
fortsätta under hösten. Vi arbetar även med de förbättringsområden som skolverket
påpekade i sin inspektionsrapport. Exempelvis uppföljningen och utvärdering av
de nationella målen. Där har bl.a. enkäten ”Inför utvecklingssamtalet” och således
föräldrarna en funktion.

Mitt uppdrag när jag fick det här jobbet var förutom att sköta alla de vanliga sysslorna
att se till så att Björnbodaskolan och Sörgårdsskolan blir mer som en enhet i stället
för två olika skolor som råkar höra till samma rektorsområde. Man kan dra nytta av
att man är två skolor både pedagogiskt och ekonomiskt. Det har vi börjat arbeta med.
Vi har t.ex. pedagogiska samarbeten och försöker samordna möten, blanketter och
arbetsplaner.

Ser fram mot mötet i november på Björnboda då jag ska informera om läget i
skolan och vi ska även tala lite om den konstruktivistiska kunskapssynen som finns i
läroplanen.

Till detta uppdrag har nu i samband med överföring till staden tillkommit att se över

Trafiken runt skolan

Efter flera års påtryckningar
ser vi en ljusning i trafiksäkerheten kring skolan.
Som ni fick information
om på föräldramötena i
början av september har
Trafikkontoret avsatt två
miljoner kronor för olika
åtgärder.
Den 23 oktober fattade
Trafiknämnden beslut
om att plangupp byggs
på Skattegårdsvägen och
på Skogsnävegränd, en
gångväg byggs, ovanför
Björnbodahallen, som
ansluter till övergångsstället
med trafikljus, 30-sträckan
på Skattegårdsvägen
tidssätts till 7-17.
Vi fortsätter arbetet för att
få avlämningsplatser längst
Skattegårdsvägen. Lokala
politiker stödjer oss i frågan.
Skolan, föräldraföreningen
och trafikkontoret kommer
att samarbeta för att försöka
minska trafiken runt skolan.
Läs mer på vår webbplats
vad som händer i frågan.

Med vänliga hälsningar
Ulf Berg
Rektor

Ny hemsida

Äntligen har vår nya
hemsida kommit igång!
Här kan du läsa vad föräldraförening arbetar med
och enkelt hitta information om intressanta
föreläsningar, och trygghetsvandring mm. Du
hittar oss som länk på
Björnbodaskolans hemsida under rubriken
Föräldraförening,
adressen är:

www.bjornbodaskolan.stockholm.se

Info från senaste klassombudsmötet
Bitr. rektor Inga-Lill Ankerhag informerade bland annat om att det troligen
blir skriftliga omdömen i en fyragradig
skala från och med vårterminen, att
rektorn tittar över förutsättningarna
för en avknoppning, men att han inte
har hunnit med som han hade önskat samt att en ny utredning för att
utreda den tidigare utredningen om
Sörgårdsskolan har påbörjats och ska
vara klar i november. Många frågor
om de nya ersättningsreglerna ställdes
också. Läs gärna hela protokollet som
finns på nya hemsidan!

Boka in den 27 november!

Alla föräldrar till barn i årskurs 4-6 är inbjudna till en föräldrautbildning av Vuxenkontraktet.
Föreläsning handlar om de många frågor och konflikter som dagens föräldrar ställs inför.
Nya problem har uppstått i samband med Internet, ipods och mobiler. Vuxenkontraktet ger
kunskap om den verklighet som dagens barn växer upp i och som de flesta vuxna oftast står
helt utanför. Vi tror att vi har koll och att vi både visar intresse och informerar oss om vad
barn utsätts för på Internet. En enad forskning pekar på motsatsen.
Vuxenkontraktet är en förebyggande föräldrautbildning som enligt ordets innebörd ger
föräldrar en chans att ”bygga före”. En grundpelare i projektet är ge föräldrar kunskap om
de nya farorna och det leder till en diskussion och överenskommelser mellan föräldrar om
gemensamma ståndpunkter, attityder och regler för barnen. Mer information kommer.
Vuxenkontraktet är ett samarbetsprojekt mellan skolan och föräldraföreningen. Det är viktigt att personalen och
föräldrarna har samma plattform och därför kommer även lärarna och fritidspersonalen att utbildas.

du är väl medlem?
Nu är det dags att betala medlemsavgiften! Tänk på att pengarna, 110 kr/familj, går tillbaka till eleverna. ”Pengen”
används bl.a. till föreläsningar samt sponsring av friskvårdsaktiviteter och lekmaterial för barnen. 2005/2006 var
1
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