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Till elever och föräldrar/vårdnadshavare på Sätunaskolan 

Vi har hunnit en bit in på vårterminen och dagarna blir allt ljusare och 

längre. Arbetet ute i klasserna går på högvarv och eleverna lär nya saker 

för varje dag som går. Det råder en god stämning på skolan. Dagligen 

möter jag glada elever som stannar upp och växlar några ord med mig. Jag har sagt det 

tidigare, men det är värt att säga det igen: Sätunaskolan är en bra skola för elever att gå i, för 

föräldrar att ha sina barn placerade i och som pedagog och rektor att arbeta i.  

I år har vi en kort period mellan sportlov och påsklov, endast två skolveckor. De familjer som 

har sina barn på fritids fick redan i början av terminen fylla i närvaro och ledighet för båda 

lovveckorna i syfte att vi ska kunna få en tydlig bild av hur många barn som kommer att 

vistas på fritids och utifrån det kunna planera såväl mängden mat som antal personal och 

aktiviteter. Vi kan se ett mönster vid alla lov, nämligen att långt ifrån alla barn som ni 

föräldrar har anmält ska vistas på fritids kommer. Både under jul- och senast sportlovet hade 

vi ett frånfall på 50 %, i slutet av förra veckan hela 75 %. Detta betyder ex. att vi har tillagat 

mer än dubbelt så mycket mat som egentligen går åt och därmed blir matsvinnet stort. Sverige 

är rätt så unikt med att servera gratis skollunch till alla elever. I många andra länder måste 

eleverna köpa egen mat eller ha med sig hemifrån. Varje år slängs det mer än 10 000 ton mat i 

landets skolor. Det motsvarar vikten av 2000 elefanter. Om vi skulle kasta mindre mat skulle 

vi spara pengar som i sin tur skulle kunna läggas på annat. Matsvinnet är ett onödigt slöseri av 

pengar, arbetstid och naturens resurser. Jag vädjar därför till er föräldrar att ni än mer 

medvetet planerar inför loven och så exakt som möjligt uppger närvaro och ledighet. Tack! 

Sätunaskolan kommer vid läsårsstart augusti 2016 att starta upp förberedelseklass. Barn- och 

ungdomsnämnden har sedan tidigare beslutat att placera förberedelseklasser på 

Sagaskolan,Valstaskolan, Norrbackaskolan, Ekillaskolan, S:t Pers skola och S:t Olofs skola. 

Nu har uppdraget att ta emot nyanlända elever och inrätta förberedelseklasser även tilldelats 

Sätunaskolan, Råbergets skola, Galaxens skola och Steningehöjdens skola. Vi kommer att ha 

ett nära samarbete med Norrbackaskolan för att ta tillvara på den erfarenhet som finns där.  

I förra föräldrabrevet skrev jag om den växande trenden inom samhället där kränkningar, hot 

och ryktesspridning allt oftare sker mellan barn och ungdomar på nätet. I januari fick ni hem 

ett särskilt informationsbrev som handlade om appen Periscope som har blivit mycket populär 

bland unga. Skolan arbetar aktivt såväl främjande och förebyggande som åtgärdande när det 

gäller kränkande behandling. Ett nära samarbete med hemmet är av stor vikt i detta arbete och 

än en gång uppmanar jag er att hålla er uppdaterade på vad som sker på internet samt samtala 

med era barn om vad som är ok, risker och annat. Vi har länge haft nattvandrande föräldrar 

ute på kvällar och helger i kommunen, ett sätt att hålla sig uppdaterad på vad ungdomar gör 

utanför hemmet på fritiden och finnas som stöd. I dag skulle vi även behöva ha nätvandrande 

föräldrar som håller koll på trender, nya appar och siter på nätet som unga florerar bland. 

Sätunaskolans övergripande arbete med att eleverna 

ska nå en hög måluppfyllelse och att de ska trivas 

och känna sig trygga i skolan fortsätter. Vi har ett 

starkt fokus på att utveckla undervisningen, ge stöd 

och stimulans samt förebygga kränkningar. Den 

årliga Likabehandlingsplanen följs kontinuerligt upp 

med elever, pedagoger och vårdnadshavare på olika 

sätt. Strax innan jullovet genomfördes en trivsel- och 

trygghetsenkät med elever i samtliga grundskolor i 

kommunen. Vi har nu fått en sammanställning på 
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svaren och dessa kommer att ligga till grund för vårt fortsatta arbete med lärande, trivsel och 

trygghet. Under kommande veckor genomförs även den årliga brukarenkäten, vilken berör 

vårdnadshavare och elever i åk 3, 5 och 8.  Föräldra-enkäten är en pappersenkät som skickas 

till elevens folkbokföringsadress och fylls i och skickas tillbaka i frankerat kuvert. På enkäten 

finns även möjligheten att logga in och svara i en web-enkät, där är det också möjligt att 

lämna fritextsvar. Föräldrar som får tekniska problem, tappar bort sin enkät eller av någon 

annan anledning får svårigheter att besvara enkäter kan vända sig till undersökningsföretaget 

Markör för att få hjälp med inloggning; svar2@markor.se 

Under vårterminen kommer två föräldrasamråd att genomföras. Det första var tänkt att hållas i 

februari, men det blev framflyttat så att vi kan redogöra för och samtala kring resultaten av 

trivsel- och trygghetsenkäten. Föräldrasamråden är ett forum till vilket alla föräldrar är 

välkomna. Tanken är att skola och hem ges möjlighet att mötas i aktuella frågor som rör vårt 

gemensamma intresse – era barn som är våra elever.   

Vårens föräldrasamråd 

Onsdagen den 13 april kl. 18-00-19.30   

Torsdagen den 2 juni kl. 18-00-19.30 

Nästa rektorsbrev kommer i slutet av april. 

 

Vänliga hälsningar Anneli Hultin, 

Rektor Sätunaskolan 

Anneli.hultin@sigtuna.se 

08-591 267 33 / 073 661 05 83 
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