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Varmt välkomna till ett nytt läsår på Pluggparadiset! 
 
 

Idag är det skolstart och vi hoppas att alla elever har sett fram emot den här dagen. Vi firar 
som vanligt med hissad flagga och glass.  
 
Nya medarbetare på skolan är Rosita Axelsson, lärare i textilslöjd, Mariselena Guglielmi, 
fritidspedagog i förskoleklasserna, Klara Molin som vikarierar som elevassistent för Sofie 
Paulsson och Alicia Holling, elevassistent. Ytterligare en rekrytering av elevassistent pågår då 
Lovisa Biwall Sandberg ska studera.  
 
Vi har genomfört ett par förändringar i våra lokaler. 3A har flyttat in bredvid 3B och fritids åk 
1-3 har nu alla sina lokaler samlade centralt i byggnaden.  

 
Vi behöver informera om att det pågår ett renoveringsarbete av fyra stycken toaletter. Det 
är två utanför matsalen och två utanför 3C och 1B. Arbetat kommer att pågå drygt en vecka 
framåt. Eleverna hänvisas till andra toaletter i skolan.  
 
Vi förväntar oss att alla vårdnadshavare är inne i Unikum. Alla grupputskick från skolan 
kommer att ske där och utvecklingssamtalen kommer att förberedas och dokumenteras där. 
Där kommer ni också att kunna se terminsplaneringar/övergripande planeringar i alla 
ämnen.  
 
Ni kommer alla att bli inbjudna till ett föräldramöte under den närmaste tiden. Vi har en 
tradition på skolan att bjuda in vårdandshavare till elever i årskurs två och fem till en 
gemensam start med en föreläsning. I år kommer Thomas Bälter Nordenman, 
Kammaråklagare och före detta vårdnadshavare på skolan, att berätta om barn och 
ungdomar på nätet och brottsmål kring det. Han har varit hos oss tidigare år vilket  har varit 
intressant och uppskattat. Vi anser att det är en angelägen fråga för oss alla. 
 
Nu ser vi fram emot kommande läsår, vi är fulla av förväntningar! 
 
 
 
Hälsningar Ragni Åkerlund, rektor och Matilda Presthus, biträdande rektor 

 

 

 

 

 

 


