
 

 
 
 

 
 

 
Hej alla föräldrar ! 

Konstig vinter i år! Inte alls vanligt med så hög medeltemperatur och så lite snö…i januari? 
Lite trist för barnen som vill ha snö att leka i, snö att åka skidor på och is att åka skridskor på. 
Men vi ska väl tro och hoppas på att riktigt Jämtlandsvinterväder är på ingång. På sportlovet 
vecka 10 ska det vara lite lagom kallt och mycket snö….så det så! 
 
Här på Norra skolan är stämningen överlag mycket god, barnen jobbar på med sina skolarbeten 
och på rasterna/fritids leker de bra tillsammans, trots det lite tråkiga vädret. Barn har emellertid 
olika styrkor och utmaningar, varför det är viktigt att ni föräldrar kommunicerar med 
personalen, om Ert barn på något sätt signalerar att hon/han utsätts för kränkning.  
 
I år når vi målet med en halvklassuppsättning iPads för elever Fklass-åk 3. Åk 4-5 föredrar 
datorer och målet är även för dem halvklassuppsättning. Flera av lärarna arbetar nu med IT-
verktygen, allt enlig läroplanens intentioner, naturligt integrerade i undervisningen. Inte minst 
gör eleverna med stöd av IT egna presentationer, film och även uppgifter inom t e x svenska 
och matematik.  
 
Eleverna får ej använda sina mobiltelefoner under skol/fritids- eller klubbtid. Mobiltelefonerna 
kan alltså  med fördel lämnas hemma!  

 
Elevunderlaget i de centrala delarna av staden ökar stadigt. Som tidigare informerats om, ska 
en ny skola stå färdig ht 2019 i f d Palmcrantzskolans fastighet (inkl Körfältsskolan). Skolan 
blir en treparallellig Fklass-åk 9-skola. Enligt prognoserna kommer dock inte den skolan lösa 
elevutvecklingens  positiva utmaning, varför plats för ytterligare en skola undersöks. Om det 
vet vi inte mer just nu, inte heller huruvida det kommer påverka Norra skolan. Ni delges 
information när sådan finns tillgänglig. 
 
Hösten 2017 kommer förskoleklassens lokaler fortsatt att vara förlagd till lilla huset på 
skolgården. Vidare flyttar blivande åk 1 elever in på Rönnen och blivande åk 4 flyttar upp till 
Lönnen. Övriga elever är kvar på sina resp avdelningar. Personalplanering inför ht 2017 pågår 
och som det ser ut idag blir det inga större organisatoriska/personella förändringar. Ni kommer 
senare under vårterminen att ges utförlig information om detta. 
 
Föräldrarådet samt övriga intresserade föräldrar (alla föräldrar är välkomna på föräldrarådets 
möten!) träffades i förra veckan och beslutade att en föreläsning gällande barn och deras 
vardag på sociala medier, ska erbjudas alla föräldrar på Norra skolan. Föreläsningen med 
efterföljande samtal, genomförs någon gång under april månad. Inbjudan kommer. 
 
Missa inte heller att notera  Öppet Hus på Norra skolan torsdag den 18 maj, kl 18-20 
Inbjudan kommer senare. 

Trevlig helg! 
 
                Hälsningar Lena Medin, rektor 
                                       Frågor/funderingar!? Hör med fördel av Dig/Er 
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