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Rektorsbrev Karlbergsskolan jan. 2016 

Hej och god fortsättning på det nya året! 

Äntligen har vi fått vinter! På skolgården pågår mycket vinteraktiviteter, eleverna 

åker med stjärtlapp på kullen, med skor och på rumpan på alla isfläckar samt 

snögubbsbygge. Alla som åker kana på is måste ha hjälm men från åk 4 så kan 

eleverna ha intyg hemifrån för att inte behöva ha hjälm. 

Nu vid terminsstart uppvärderar vi våra regler för studiero igen. Jag och Mattias 

Johansson, bitr. rektor, har varit inne i några klasser och talat allvar med eleverna 

samt visat åtgärdstrappan. Den som inte kan upprätthålla reglerna blir utvisad ur 

klassrummet och får mejl hem vilket kan resultera i att jag i egenskap av rektor träffar 

eleven med sina föräldrar för att tala om studiero. 

Det nya för 2016 är att vi köpte robotar för pengar vi hade kvar i budgeten från 

förra året. Nyckelpigor som eleverna själva programmerar med en Ipad för de lägsta 

åldrarna, som på bilderna ovan. Samt för åk 6 anvancerade legorobotar som också ska 

programmeras med en Ipad.  

Mellanstadiet har fått en klassuppsättning Ipads som jag har sett används flitigt i 

ibland annat åk 4.  

Vi har också investerat i nya möbler och alla klassrumma har nu bänkar och 

elevskåp. 

Till denna termin har några elever flyttat från skolan och kommunen men vi har 

också fått en ny elev samt fått tillbaka elever som gått här förut. Det vämer när gamla 

elever kommer tillbaka till oss. 

 

Snart är det skolval och alla som är nyfikna på Karlbergsskolan är välkomna! 

 

Måndag 25 januari har vi Öppet Hus för nya elever 12.00 – 17.00 med 

information i matsalen 18.00.  

 

  

Med vänlig hälsning  

Karin Oldfield 

Rektor/förskolechef 


