
 

 

 

170131 Till vårdnadshavare Solängsskolan och Nynässkolan F-5 

Verksamheterna är igång och en ny spännande termin ligger framför oss. Arbetet löper på efter den 

tidsplan vi skapade innan årsskiftet. Eleverna på de två skolorna smög igång samarbetet redan i 

mellandagarna, då fritidshemmen möttes vid några tillfällen och började bekanta sig med varandra. 

Vi ser att det finns en nyfikenhet och ett intresse av att lära känna nya kompisar. Eleverna hittar 

(med stöd av personalen) olika sätt att börja lära känna varandra, ett sådant exempel är att de 

skickar brev till varandra. Mycket uppskattat! 

I klassråd och elevråd har frågan ”Vad är viktigt för dig ?” lyfts. Här är några exempel på vad eleverna 
pratat om: 
Vi vill ha bänkar i klassrummet  
Egen kock som lagar vår mat 
Viktigt att man får ha några kompisar från Nynäs/Solängen med sig i nya klassen.  
En stor fest i augusti när skolan börjar 
Bra hyllor i korridoren för kläder/extra kläder och torkskåp 
Vi vill träffa nya kompisar innan man börjar  
Att vi packar ordentligt, så att allt kommer med  
Bredare korridorer så att man inte krockar när man klä på sig 
Kan vi få ha blommor i klassrummet?  
Lägre basketkorgar 
Gården är viktig 
 
Det är många kloka frågor och synpunkter som är värdefulla att ha med i arbetet! 

Den 1 februari börjar vår flyttsamordnare som skall hjälpa oss med alla praktiska frågor kring flytten. 

Elevcoach med ansvar för möten mellan eleverna för de båda skolorna är också rekryterad och börjar 

i slutet av mars. Vi har fastställt en gemensam Likabehandlingsplan för båda skolorna som gäller från 

nu. Den finns att hitta på skolornas hemsidor. Trygghetsteamen kommer också att delta gemensamt 

på fortbildning. Det som ligger närmast nu i februari och sträcker sig fram till påsklovet är 

utvecklingssamtalen. Där ges ni tillfälle att lyfta vad som har särskild betydelse för just ert barn.  

Vi bjuder in till föräldraforum den 21 februari kl.15.00 – 18.00. Till det här tillfället har vi bjudit in 

Samhällsbyggnad, trafik. Vi från skolans ledning kommer också att finnas på plats. Välkommen att 

titta förbi en stund för samtal och frågor!  

Med vänlig hälsning, 
 
Anci Rehn   Johan Björck   Magdalena Eriksson 
Rektor  Bitr. rektor  Bitr. rektor 
ann-catrine.rehn@gavle.se johan.bjorck@gavle.se magdalena.eriksson@gavle.se
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