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                                                             Hej alla föräldrar 
 

Tiden har rusat i väg och nu har vi hunnit fram till ett efterlängtat skollov. 
Senhösten har bjudit på några sköna, fina dagar och nu bli det allt kallare, vi går 

mot vinter och snö…..härligt med alla årstider! 
Barnen har säkert många glada minnen från den förra snörika vinter. De hade så 

roligt med snögrottor, snöbyggande och madrassåkning. 
Hoppas, hoppas det blir repris!! 

 
• Det är överlag en fin stämning bland eleverna på skolan, de samspelar  

bra med varandra, ute och inne. Det har/är till och med mycket lugnt och trivsamt! 
Visst händer det saker, men det tar vi i tu med omgående och kommunicerar med er 
föräldrar. Om Era barn signalerar annat, kontakta alltid personalen direkt och/eller 
rektor.  
Det blir emellertid konflikter emellanåt, särskilt på fotbollsplanen. Många barn vill 
spela på en liten plan och trots viljan att hålla sig till reglerna, så går det ibland 
överstyr. De är viktigt att vi vuxna finns där för att hjälpa dem hålla i det som är 
överenskommet. 
Johanna, som höll i fotbollen i fjol, är tyvärr upptagen som vik fritidspedagog under 
18/19 och kan därför ej vara ute alla raster. Rektor undersöker möjligheterna att kunna 
anställa en fotbollskunnig resurs….återkommer i frågan. 
 

• Gå med fördel emellanåt igenom ordningsreglerna med Era barn. Lägg stor vikt vid 
att samtala kring trivsel och trygghet och förbjudet mot kränkning och diskriminering. 
Personalen arbetar kontinuerligt på olika sätt, egentligen som en naturlig del i allt som 
företas, utifrån likabehandlingsplanen och ordningsreglerna. Likabehandlingsplanen 
mejlas hem, så fort den är uppdaterad, vilket sker nu under vecka 44. 
 

• För övrigt har personalen kompetensutvecklats under två år, vad gäller 
förbyggande och främjande insatser, för en optimal trivsel och trygghet.  Det är viktigt 
att rektor/personal, har samsyn och förstår uppdraget fullt ut.  

 
• Rektor och specialpedagog, har möjlighet att röra sig runt i klassrummen/på 

fritidsavdelningarna och konstaterar att Norra skolans personal erbjuder Era barn en 
hög kvalitet i all undervisning. En hög kvalitet innebär förutom en god 
arbetsro/gemenskap, en mix av tydligt ledaskap, god metodik, delaktighet, tydlighet 
och goda förutsättningar för eleverna att utveckla sina förmågor i enlighet med 
kunskapskraven. 

 
 
 



• Efter lovet drar det igång med organiserade rastlekar, en verksamhet som ansvaras 
av fritidspedagogerna och de äldre eleverna i åk 4-5 (de elever som vill) 

 
• Det har inte kommit in namn på föräldrarådsrepresentanter från alla klasser ännu. 

Därför gör vi så att alla föräldrar som önskar få komma på föräldraråden.  
Första föräldrarådsmötet blir torsdag den 15/11, kl 18, stora entrén, 
personalrummet nedre våningen till höger 
Hoppas Du/Ni kan komma! Välkommen! Bjuder på kaffe och kaka! 

 
• Det är mycket angeläget att köra försiktigt kring skolan, särskilt nu när mornar och 

eftermiddagar blir allt mörkare. Ni som åker bil….släpp med fördel i stället av ert/era 
barn på Regementsgatan eller Södra Gröngatan, med anledning av att det blir mycket 
trångt kring kl 08.00 på Residensgränd (där även skolskjutsen släpper av och hämtar 
elever)   

• Skolan öppnar som ni vet kl 07.30 utomhus och det ringer in kl 07.55.                       F 
r o m måndag vecka 45, efter lovet, kommer alla dörrar att vara låsta till kl 07.55 
(så är det redan på Häggen och Lönnen) Detta med anledning av det finns risker med 
att elever ev smyger in och uppehåller sig i byggnaden utan vuxentillsyn, särskilt ur ett 
perspektiv av brandrisk. Det innebär att era barn bär sin ryggsäck m m, tills skolan 
börjar, alternativt ställer ner vid sin entre´. Morgonvakten släpper in barn som är i 
behov av att besöka toaletten. Om det finns synpunkter/funderingar kring detta 
beslutet, kontakta rektor! 

 

Hoppas att många av er hade möjlighet att se den fantastiska                                    
dansen på torget idag!  

____________________ 

Avslutningsvis…..                                                                                                                     
Det är en stor glädje för oss att få arbeta tillsammans med Era fina barn. 

Trevlig Helg och ha ett skönt höstlov!                                                                      
Hälsningar                                                                                                                             

Lena med personal 
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___________________ 
Med vänlig Hälsning 
Lena Medin 
Rektor 
Norra skolan 
Östersunds kommun 
Lena.medin@ostersund.se 
Tel. 070-289 17 29 
   
 



  


