
 

Rektorsbrev december 2016 

 

 

 

Hej! 

Här kommer en julhälsning och lite information från oss på Hammarbacksskolan. 

Personalläget: 

Hanna Ekström Kolare kommer att ta Christinas plats som svensklärare och mentor i 8A. Hanna har 

varit föräldraledig och är nu tillbaka.  Vi söker fortfarande efter en lärare att vara vikarie för Katarina i 

förskoleklassen. Vi har inte heller hittat en Hem- och konsumentkunskapslärare som ska ta över efter 

Magnus. Dessutom har vi behov av två elevassistenter då både Madde Wahlund och Charlotte 

Wahlund ska studera och kommer att vara tjänstlediga. 

Rekryteringar till ovanstående tjänster pågår.  

Pernilla Sjöström Nisell har nu lämnat oss för att med sin familj bosätta sig i Falun. Pernilla har 

arbetat i ca 10 år på Hammarbacken, de sista åren som biträdande rektor. Stort tack och Lycka Till! 

Hennes efterträdare är Clas Virén och startar hos oss vid sportlovet. 

Vi har beslutat oss för att vi ska lägga in ett föräldramöte i början av vårterminen för alla klasser F-9. 

Vi har behov av att samtala med er vårdnadshavare om värdegrundsfrågor som arbetsro, regler och 

konsekvenser men också om andra frågor. Kallelse till dessa möten kommer i terminsstarten. 

Kostenheten i Barn- och Ungdomsförvaltningen har initierat ett projekt som ska stötta elevernas 

frukostvanor. Det gäller elever i åk 6-9. Undersökningar har visat att ca 40 % av eleverna i den åldern 

inte äter frukost på morgonen.  

Det kommer att serveras frukost mellan 7.40 och 8.00. Det kommer att finnas möjlighet att sitta ner 

och äta denna i lugn och ro. Det kommer också ges möjlighet att få en macka med sig om man har 

bråttom. Projektet kommer att noga följas upp under vårterminen så det är troligt att det kommer att 

ändras något under tiden. Frukostmenyn kommer att vara lik den som serveras på morgonfritids. 

Eleverna har genom elevrådet varit med i framtagandet av detta och de blir viktiga för uppföljningen. 

I början av vårterminen kommer det att bli ett Föräldramöte som handlar om implementeringen av 

kommunikationsplattformen Schoolsoft. Håll också utkik efter information om detta från Barn- och 

Ungdomsförvaltningen på kommunens hemsida. Ni kommer också få information hemsänd till er. 

 

Vårterminen startar 10/1. Den dagen går vi efter ordinarie schema. 

 

Jag vill tacka er alla, elever, personal och vårdnadshavare för denna termin!  

 

God Jul & Gott Nytt År! 

Janne Eriksson, rektor 


