
 

 
 
 

 
 

Hej alla föräldrar ! 
 

På sportlovet ska det vara lite lagom kallt och mycket snö…(står det i 
januaribrevet)!.......och det kom till slut lite kallare väder och snö. HURRA!! 

 
 Elever i F-klass - åk 4 har därför haft härliga friluftsdagar i skidleken och 

Gustavsbergsbacken. Två elever kom dock vilse i skidleken, vilket föranlett att vi 
måste se över våra rutiner, så att de blir ännu tydligare och säkrare. Personalen ska 
alltid göra en riskanalys inför utflykter, men det kan tyvärr ändå hända saker och då 
måste vi veta, med gemensam säkerhet, hur vi ska agera. Rektor tar upp säkerhet, ur 
olika perspektiv, som tema på kommande föräldraråd. 
Åk 5 åker som vanligt till fjällen – i år går turen till Edsåsdalen under vecka 11. 

 
 Här på skolan händer det mycket i klassrummen och på fritids. Färdighetsträning i t e x 

svenska och matematik möter tillverkning av renar av mjölkkartonger, 
schackmästerskap, programmering, disco med popcorn, filmskapande, 
matematikdiskussioner , författarbesök och forskning om vatten….etc etc 
 
Åk 2 har arbetat med sagor/litteratur  och fick därtill besök av barnboksförfattaren 
Daniel Edfeldt. 
 
Förberedelseklassen och åk 5 har forskat om vatten och haft celebert samarbete och 
besök av den världskände fotografen Mattias Clum, se länk från kommunens webbsida: 
http://www.ostersund.se/om-webbplatsen/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv/2017-02-18-mattias-
klum-imponerad-over-nya-ambassadorer-pa-norra-skolan.html 

 
 Nästa föräldraråd blir onsdag den 15/3, kl 18.00, skolans bibliotek.  

Alla föräldrar, som vill/kan, hälsas välkomna! 
 

 Tisdag den 11/4, kl 18-19.30, i skolans bibliotek, erbjuds alla föräldrar på Norra 
skolan en föreläsning med temat: ”Barns vardag på sociala medier” 
Viktig och bra information samt tillfälle för er föräldrar att samtala och ställa frågor 
kring de utmaningar det innebär att ha barn som växer upp i en alltmer digitaliserad 
värld för kommunikation . 

 
 Missa inte att notera  Öppet Hus på Norra skolan  

torsdag den 18 maj, kl 18-20. 
Utställningar, uppträdanden, film, café, tipspromenad (med priser) m m. 
Inbjudan kommer senare. 
 
Ha nu ett riktigt skönt skollov alla barn….det är ni värda! 

Trevlig helg! 
 

Hälsningar Lena med personal 
 
 

 

NORRA SKOLAN 
Rektors brev februari 2017 

 


