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Pluggparadiset 
 

 

Hej! 

 

 

Nu är det inte många skoldagar kvar på det här läsåret. Det är intensivt för 

både elever och personal. 

 

I går deltog vi i Olympic Day tillsammans med Storvretaskolan. Eleverna fick 

prova på flera olika idrotter och träffa sju olympier som fick skriva många 

autografer. Vi hade tur med vädret och allt var väl organiserat. 

 

I går hade också årskurserna f-1 en lyckad cykelutflykt till Fulleröbackar där de 

åt matsäck och lekte i en härlig miljö.  

 

Under den här terminen har årskurs fyra och fem deltagit i ett 

värdegrundsarbete tillsammans med Glada Hudikteatern. Finalen på det 

arbetet var föreställningen Trollkarlen från Oz på UKK. Det har varit ett 

givande, lärorikt och lustfyllt arbete med huvudtemat att vi alla är lika mycket 

värda.  

 

Förra veckan hade vi Kultureftermiddag på skolan. Eleverna bjöd in och 

visade upp sina arbeten. Det var full verkstad i salarna. Det var teater, 

körsång, redovisningar, dans, konstverk, uppvisningar med mer.  

 

I fredags kväll anordnade klass 3A ett disco för barnen i förskoleklass upp till 

årskurs 3. Det var en succé som inbringade flera tusen kronor till klasskassan. 

Det var positivt för klassen att få arbeta tillsammans i sina förberedelser. Tack 

till er föräldrar som ordnade med detta! 

 

De nationella proven är nu genomförda och resultaten är inrapporterade. 

Resultaten är en del av underlaget i vårt kommande analysarbete.  

 

På fredag den 3/6 kommer eleverna i femman att möta personalen på 

skolan i en fotbollsmatch. Alla elever på skolan får titta på matchen. Det 

brukar vara en höjdpunkt för alla. 

 

Tisdagen den 7/6 kommer eleverna i årskurs fem att bjudas på en 

avslutningslunch. Det är ytterligare en höjdpunkt då elever från årskurs fyra 

serverar dem tre rätter. Till lunchen inbjuds också all personal som på något vis 

har arbetat med eleverna under deras skolgång här på Pluggparadiset.  

 

Årskurs 1 har under den här terminen och har fortfaranade ett roligt 

skolarbete igång. Hunden Max lämnades på Gränby Centrum med en kort 

presentation hängandes runt halsen. Han har plockats upp av olika personer 

som tagit med honom till nya platser där han sedan blivit lämnad. Han har 

bland annat åkt lastbil, polisbil och brandbil. Klassen har hela tiden fått brev 
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mejlade till sig med bilder och berättelser. Han har även figurerat på polisens 

och brandkårens facebooksidor. 

 

 

 

 

 

För oss skolledare pågår ett förberedande arbete inför nästa läsår. 

Organisationen är nästan klar. Vi har fortfarande en vakant lärartjänst i årskurs 

1 som vi hoppas tillsätta snarast möjligt. 

 

En av lärarpersonalens stora utmaningar nästa läsår är att delta i Skolverkets 

satsning Läslyftet. Vi tror att det kommer att bli ett utvecklande arbete med 

mycket kollegialt lärande.  

 

Fritids kommer till hösten att fortsätta utveckla sitt fritidspedagogiska arbete. 

En förändring i det arbetet blir att årskurs 1 flyttar ihop med årskurs 2 och 3. Vi 

tror att det öppnar upp för många möjligheter.  

 

Nu väntar skolavslutningen onsdagen den 8/6 klockan 18.00. Vi hoppas på 

fint väder så att alla nära och kära kan få delta. Välkomna! 

 

Vi vill avsluta med att tacka för det här läsåret.  

 

 

 

 

 

 

 

Trevlig sommar önskar vi i skolledningen 

 

Ragni Åkerlund, rektor 

Matilda Presthus, biträdande rektor 

 

 

 

 

 

 


