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

Till föräldrar.
Nu har vi varit i gång i tre veckor. Det är så trevligt och kul att träffa alla barnen igen.
Nu har vi varit i våra paviljonger i två år. Personal och elever har varit i både
paviljongerna och i Orionhuset och nu längtar vi till vår nya skola, som kommer att
heta Galaxskolan. Vi följer varje dag hur den tar form och nu börjar det se riktigt
klart ut. Men det är 8 veckor kvar!
Arbetet i klasserna har kommit i gång på ett bra sätt. Vi har haft våra
värdegrundsdagar då eleverna fått samarbeta och fadderklasserna har lärt känna
varandra. Fritids kommer i gång med sina aktivitetsgrupper denna vecka och Drop in
v 39.
Regler, normer, arbetsro och samvaro måste alltid tränas och styras. Det arbetet
pågår också. Personalen gör ett fantastiskt jobb varje dag.
Ni har alla fått hem en folder från klassläraren ”Information Steningeskolan” i den
finns viktig information för dig som förälder så att vi kan samarbeta på ett bra sätt.
Läs den noga!
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Jag och mina kollegor jobbar hårt med planering av flytten nu. Vi ska flytta två
paviljonger, Orionskolan, träslöjd, textilslöjd och idrott från Eddaskolan.
Flyttlasset från klassrummen går den 23 oktober och då har vi inga lokaler att vara i.
Vi har fått godkänt från barn och ungdomsförvaltningen att stänga skola och fritids
den dagen. ALLTSÅ SKOLA OCH FRITIDS STÄNGT DEN 23 OKT. Ni som
absolut behöver omsorg den dagen kommer att vara på Eddaskolan med vår
resurspersonal. Skolan tar igen tiden på annat sätt så att vi säkerställer att eleven får
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sina 178 skoldagar under läsåret. Hur vi gör det får information om senare men det
kommer att ske enkelt och smärtfritt. Eleverna börjar sedan i den nya skolan
måndagen den 2 november kl 9.00.
Under v 44 är det ju lov för skolan. Fritids är stängt även måndagen den 26 okt
för studiedag. Här gäller samma planering som för fredagen för er som absolut
behöver omsorg, Eddaskolan med vår resurspersonal. Hur planeringen ser ut för
tisdagen den 27/10 – fredag den 29/10 återkommer vi med, det är beroende på hur
vi får tillträde till nya skolans lokaler. Kan ni ordna egen omsorg någon dag tis-fre
under v44 vore det bra.

Vi återkommer med mer information, tills dess ser vi fram mot en fin höst.
Med vänlig hälsning
Rose-Marie Höglund
Rektor
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