Rektorsbrev juni 2020
Senaste dagarna har vi fått känna av att sommaren är här och vi får njuta av värmen. Äppelträden
blommar för fullt på förskolan och på skolgården har vi invigt vår Gagaboll-plan. Vi satsar just nu extra på vår utemiljö och verksamheten i denna, något barnen kommer att märka av både på förskolan
och skolan.
På förskolan är vi igång med våra nya grupper som även är grunden inför starten i augusti. Utforskarna flyttar in på Skäret men annars är alla inne i sina nya rutiner och vi planerar inga fler flyttar
mellan avdelningar till augusti. Personalmässigt är vi fullbemannade som det ser ut i nuläget och de
som haft vikariat under våren kommer fortsätta i augusti då vi kar några medarbetare som studerar
och är föräldralediga. Mia Bergqvist som varit på Nacka Strand i 24 år kommer avsluta sin tjänst för
att, som hon säger själv, testa att starta upp en verksamhet från grunden utifrån sina visioner innan
hon går i pension. Vi önskar Mia lycka till. Jag kommer lägga ut ett separat meddelande till varje team
med vilka som kommer möta era barn i verksamheten till hösten.
På skolan har alla klasser fått information kring bemanning till hösten och det är ingen större omsättning. Inga Karlsson som varit vikarie under året i förskoleklass kommer att gå i pension och tillbaka
kommer Helena Häll som varit föräldraledig.
Skolan startar 20/8 kl 8.30 och vår förhoppning är att få göra det tillsammans med er föräldrar ute på
gården med presentation av samtlig personal. Vi har sedan en vanlig skoldag fram till kl 13.00 då fritids tar över med disco på gården. Vi planerar även att ha föräldramöte på kvällen den 20/8 kl 17.30 I
samband med starten kommer vi att fira skolans 15-års jubileum.
Vi planerar att fira förskolans 25-års jubileum den 2/9 kl 15.00. Vår förhoppning är då att kunna
bjuda in alla föräldrar till en trevlig eftermiddag med musik och picknick-korgar på förskolans gård.
Notera datumet så länge.
Vi håller på att fota och filma i verksamheten för att uppdatera hemsidor och informationsmaterial.
Vi är noga med att inte ha med barn på bilderna. Vill även passa på att påminna er föräldrar att ni
inte får fota och filma i verksamheten.
Jag önskar er alla en trevlig sommar och ledighet. Vi lämnar en vår med nya erfarenheter bakom oss
och hoppas alla få ses till uppstarten i augusti. Vill skicka med er att alla barn och elever senaste månaden har arbetat med Månadens fundering Solidaritet. Vårt samhälle behöver en stor skopa av solidaritet i dessa tider, ta hand om er själva och de runt omkring er.

Trevlig sommar!
Anna Grimlund

Läsårsdata 19/20
9/6
11/6
12/6

Terminens sista dag på skolan – intern avslutning med bara eleverna
Sommarfest med sång och avtackning av 5-åringar på förskolan – bara för barn och
personal
Planeringsdag – Skola, fritidshem och förskolan stängt

Vecka 29 30 31 kommer verksamheten att vara stängd. De som har behov har anmält detta till rektor
och får återkoppling kring information.

Läsårsdata 20/21
13/8-14/8
20/8
2/9
V 44
26/10
14/12
18/12

Planeringsdagar – Skola, fritidshem och förskola stängt
Skolstart 8.30 och föräldramöte skolan 17.30
25-års jubileum och pik-nick på förskolan (från ca kl 15 mer info kommer)
Läslov
Planeringsdag – Förskolan stängd
Luciafirande skolan kl 14 och förskolan kl 15
Terminens sista dag

7/1
11/1
V9
V 14
3/5
14/5
11/6

Planeringsdag – Skola, fritidshem och förskola stängt
Terminens första dag
Sportlov
Påsklov
Planeringsdag – Skola, fritidshem och förskola stängt
Klämdag – Verksamheten öppen för de som har anmält behov (maila rektor)
Skolavslutning kl 13 och Sommarfest förskolan kl 14

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 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.
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