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Rose-Marie Höglund
rektor
5912-66 13, 070-810 08 37
rose-marie.hoglund@sigtuna.se

Till föräldrar på Galaxskolan
Terminen går mot sitt slut. Den har inte varit som andra höstterminer Vi har flyttat
40 personal och 335 elever med allt material och nyanskaffningar vi passerade 1100
flyttlådor det är ett extraordinärt arbete då även det vanliga arbetet ska skötas. Vår
personal har gjort ett fantastiskt jobb och är värda ett skönt jullov. Dock är det inte
slut ännu, nu flyttar trä och textilslöjd in och vi är i justeringsfasen, det som är nytt
och inte fungerar måste justeras. Eleverna har inte slöjd under v 50 och 51 eftersom
slöjdsalarna iordningställs till vårterminen.
Men vi är glada och stolta över vår nya fina skola och vi har trots allt kommit gång
mycket bra med undervisning och skolarbete. Vi är också stolta och glada över våra
elever.
Den officiella invigningen av skolan kommer att ske den 27 januari 2016 kl 15.00.
Mer information kommer när det närmar sig.
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Parkeringsplatser håller på att byggas där paviljongen tidigare stod. Jag har ingen
information om när det blir klart och innan dess har vi problem med parkering. Jag
vill dock inte att ni kör i på skolgården med bilarna.
Under januari och februari kommer vi att genomföra elevledda utvecklingssamtal.
För årskurser f-3 kommer skola och fritids att ha samtalen tillsammans. Skola och
fritids har gemensamma mål med sina verksamheter, de samverkar för elevens
måluppfyllelse både kunskapsmässigt och socialt. För att det ska gå att genomföra
kommer ni att bli kallade till utvecklingssamtal under dagen kl 8-15.
Årskurs 4-5 har elevledda utvecklingssamtal under eftermiddag – sen eftermiddag.
År 6 har haft betygssamtal och har inte utvecklingssamtal under januari och februari.

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN STENINGESKOLAN, GALAXEN
Uranusgatan 2, Märsta 195 56 Märsta Telefon 08-591 260 00 vx Fax 08-591 171 26 galaxskolan@edu.sigtuna.se www.sigtuna.se

2 (2)

Betyg för år 6 kommer att sändas hem per post den 21/12 2015.
Vår traditionsenliga julavslutning är den 21/12 på kvällen. För er föräldrar är det
samling kl17.45 på torget på skolans framsida. Avfärd 18.00 i fackeltåg och trummor
till fotbollsplanen, där vi har vår avslutningsceremoni. Klasserna har julfika innan
samlingen, men ni får mer info från era klasslärare om det.
Idag har vi haft vårt Luciafirande för första gången inomhus. Det var ett fantastiskt
luciatåg med skön sång och vackert framförande. Tack alla barn och tack till personal
som gjort det så fint. Tack Emil för den musikaliska ledningen.
Vårterminen börjar den 12/1 2016 för eleverna. Lärarna börjar den 11/1 2016 med
en planeringsdag. Fritids har öppet den 11/1.
Till dess önskar jag en
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
Rose-Marie Höglund
rektor
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