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2015-10-08 

Rektorsbrev okt. 2015 

Hej! 

Idag blev det höst. Det var frost på marken när jag körde genom dansande dimmor 

mellan fälten till skolan. 

Jag och Karlbergsskolans personal vill tacka för all den positiva feedback vi får från 

flertalet föräldrar just nu. Det är roligt att ni ser vilket fint arbete som pågår med era 

barn i skolan, på fritidshemmet och i förskolan. Både fritidshemmet och Katthult Gul 

(femåringarna) har Instagram numera där ni kan se vad barnen gör för roligt. 

 

Nu har jag tillsammans med elevrådsrepresentanterna för år 3-6 tagit fram skolans 

regler. Efter mycket bra diskussioner enades vi om följande och pratade om hur vi alla 

ska kunna följa dem: 

 

 Vi räcker upp handen och väntar på vår tur. 

 När en kompis eller vuxen pratar ska vi andra vara tysta och lyssna. 

 Vi använder ett vårdat språk. 

 Vi gör vårt bästa under skoldagen.  

 Vi ger våra klasskamrater arbetsro och stör inte någon. 

 Vi accepterar och respekterar varandra (är bra kompisar). 

 Vi tänker på att komma i tid på lektionerna. 

 Vi pratar bara jobb på lektionerna. 

  

 Du ska vara mot andra, som du vill att andra ska vara mot dig! 

Representanterna tar tillbaka reglerna till sina klasser där de berättar om dem på 

klassrådet. 

Skolans fritidssamordnare Malin Hall har gjort en beskrivning av 

närvarokontrollen på morgonfritids så att det blir tydligt för er föräldrar. 

Beskrivningen har hon mejlat till er. Vi behöver dock be er gå in på Skolvalssidan på 

www.vallentuna.se  och kontrollera att ni har lagt in rätt mejladress eftersom vi får 

tillbaka många mejl. Lite kort är det så att du som har ditt barn inskrivet på fritids  

anmäler ditt barn till personalen på morgonfritids, som besdrivs på ”morgongården”, 

på fotbollsplanen och vid gungorna om ni kommer innan åtta. Skolan börjar 08.00 
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må-to och 08.30 på fredagar  och då går fritidspersonalen med eleverna till sina 

klassrum.  

På Skola24, närvarokontrollen, har vi ändrat rutinerna så att ni föräldrar får sms så 

fort ert barn ev. inte kommit till skolan. Detta gäller då även när ni eventuellt glömt 

anmäla att era barn är sjuka. Vi tror att detta ska förbättra skolans ansvar för elever 

som inte dyker upp i skolan. 

Vi har köpt nya torkskåp till alla hallar i skolan. Nu får vi hjälpas åt att vara rädda 

om dem. 

Ny sand är beställd till förskoleavdelningarna. Hoppas den kommer inom kort. 

Tydligen hade Karlbregsskolans förskolor glömts bort i år, men nu är det ordnat 

hoppas jag.  

I Vallentuna kommuns förskolor har vi i dagarna satt igång ett arbete med 

fördjupning av det språkutvecklande arbetssättet för samtlig personal. Syftet är att 

stärka och utveckla kvalitén på arbetet då förskoleåldern är en viktig period för barns 

språkutveckling, samt att i förlängningen, bidra till bättre resultat i kommunala 

skolor. Arbetet omfattar litteraturstudier, föreläsningar och arbete i barngrupp med 

uppföljningssamtal. 

I januari 2016 öppnar Vallentuna kommun en ny avdelning på förskolan Bullerbyn 

för att möta behovet av barnomsorg i kommunen. Förskolan Bullerbyn hör till 

Karlbergsskolans rektorsområde. 

Du ansöker om plats till förskolan via Skolvalssidan. All information om den nya 

avdelningen kommer att ligga på Vallentuna kommuns hemsida www.vallentuna.se  

under Barnsomsorg och utbildning och vi uppdaterar den regelbundet.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Karin Oldfield 
Rektor/förskolechef 
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