Rektorsbrev december 2019
Det har varit en mörk höst med mycket regn så det var tur att vi fick lite luciavärme och ljus den 13
december. Det är härligt att samla alla barn och föräldrar och känna samhörigheten på Nacka Strands
skola. Månadens fundering har varit glädje och vi i personalgruppen känner det i mötet med era
barn, de är fantastiska.
Inför den kommande terminen är det några mindre personalförändringar och ni som är berörda har i
veckan fått information kring detta. Jag upplever att vi har rutiner i arbetet och ett bra samarbete på
enheten som gör det lätt att ta emot nya kollegor.
Under november och december har jag haft dialog med fastighetsägaren kring belysning på gårdarna
till förskolan. De har varit ute och gjort vissa justeringar och vi tittar tillsammans på ett förslag på att
förstärka ytterligare. Vi tog några egna initiativ kring trädbelysning och belysning på staketet i väntan
på besked. För smågårdarna är arkitekturen tänkt att de ska belysas genom att det är tänt i lokalerna
så de kommer inte att åtgärdas.
I början av januari kommer ni att få kundenkäter som vi vill att ni svarar på. Dessa är viktiga för oss i
vårt kvalitetsarbete och ger en indikation på vad vi är bra på och vad vi behöver utveckla mer. Det
ger oss även en indikation på om de insatser vi har gjort under året har lett till någon utveckling. Tack
för att ni tar er tid.
För de som anmält omsorgsbehov mellan 23/12 och 3/1 så kommer verksamheten att vara på
förskolan och med delvis vikarier som personal. Mycket viktigt att ni meddelar oss om det blir
ändringar utifrån vad ni anmält.
Det är viktigt att ni inför terminsstart uppdaterar era tider i SchoolSoft, det är utifrån dessa som vi
verksamhetsplanerar. Står det att barn går hem 16.00 så slutar personal då och ni behöver ha hämtat
ert barn och vara på väg från förskolan då. Vet att flera av er haft svårt att logga in och vi har
framfört detta till AcadeMedia och SchoolSoft. Enligt min information så krånglar appen mycket och
det kan vara lättare att gå in via dator.
Tisdag den 7/1 är det planeringsdag och verksamheten är stängd. Fokus denna dag är dels
kvalitetsavstämningar men förskolan kommer även ha föreläsning och workshop kring digitalisering
medan förskolan
Skolvalet för de barn som fyller 6 år 2020 öppnar 8/1 i Nacka24 och vi kommer hålla
informationsmöte på skolan 20/1 kl 18-19 om ni vill tips någon som kan vara intresserad. Alla som
går på Nacka Strand i förskolan har förtur till skolan i skolvalet.
Jag önskar er alla en härlig ledighet och många fina stunder tillsammans. Vi laddar batterierna inför
vårterminen och ser fram mot att fortsätta utvecklas tillsammans med er och era barn.

God jul och gott nytt år!
Anna Grimlund

Läsårsdata 19/20
7/1
8/1
V9
V 15
27/4
22/5
9/6
12/6

Planeringsdag – Skola, fritidshem och förskola stängt
Terminens första dag
Sportlov
Påsklov
Studiedag skolan – fritidshem och förskola öppet
Lovdag, Verksamheten är öppen för de som anmält behov (maila rektor)
Skolavslutning och sommarfest
Planeringsdag – Skola, fritidshem och förskolan stängt

För att hålla kvalité i verksamheten har vi cirka en gång per månad kvällsmöte för all
personal och stänger verksamheten 16.00, nedan ser ni datum för dessa. Har du behov av
omsorg efter 16.00 så mailar du rektor anna.grimlund@pysslingen.se minst 2 veckor innan
aktuellt datum så bemannar vi med vikarie. Ni behöver inte gå in och korrigera i SchoolSoft
för dessa dagar. Samma sak gäller vid planeringsdagar.
3/2

10/3

22/4

28/5

Föräldraråd äger alltid rum 8.15-9.00 i skolans personalrum. Följande datum är bokade för
vårterminen. Uppgifter till representanterna finns i hallarna, det går även bra att maila direkt till mig
så lyfter jag frågor som jag fått in.
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