Färdiga texter för läsårets första brev från
rektor/förskolechef
Återblick/sammanfatta förra läsåret:
Välkomna till ett nytt läsår
Varmt välkomna nya och gamla barn, elever och föräldrar till ett nytt läsår på XX skola! Det är härligt
att se alla tillbaka i skolan efter sommaren.
Förra läsåret var [ett bra år/ett år då utveckling och förändring stod i fokus]. Under det gångna
läsåret… (beskriv större förändringar, större projekt eller händelser). Vi avslutade läsåret med en fin
sommaravslutning i juni då (berätta kort om vad ni gjorde på avslutningen).
Återblick/betygsresultat:
Direkt efter avslutningsdagen ägnade vi i personalen oss åt att analysera våra kunskapsresultat. Jag
[är stolt och glad/är något bekymrad/känner mig relativt nöjd] över det sammantagna resultatet för
skolans elever som visar att XX % nådde godkänt betyg eller bättre i svenska, XX % i matematik och
XX % i engelska. Vi fortsätter att arbeta hårt för att alla våra elever ska nå kunskapskraven i alla
ämnen.
När det gäller hur elevernas slutbetyg ligger till i förhållande till de nationella provresultaten kan jag
konstatera att de för skolan som helhet [är samstämmiga/skiljer sig åt i alltför hög grad]. [Syftet med
nationella prov är att ge läraren stöd vid betygssättning och det är därför naturligt att slutbetyg kan
bli både högre och lägre. Men det är mitt ansvar som rektor att säkerställa att det finns individuella
förklaringar till de skillnader som finns. Och att våra avvikelser inte är alltför stora i förhållande till de
avvikelser som finns i riket i stort. Därför går jag noga igenom dem.]
Framåtblick/nya medarbetare:
Nu är vi alla förväntansfulla inför det nya läsåret. Vi välkomnar [namn] som ska arbeta med xx och
[namn] som ska arbeta med yy. Båda är utbildade lärare/har lärarlegitimation och kommer senast
från tjänster på x-skolan och y-skolan där de arbetat med… (beskriv nya medarbetare med namn, vad
de ska göra, utbildning, tidigare erfarenhet).
Framåtblick/årets prioriteringar:
Utifrån vårt arbete med kvalitets- och kunskapsutveckling där även resultaten från våra årliga
undersökningar med elever, föräldrar och medarbetare är en viktig delmängd, kommer vi det
kommande läsåret jobba med följande prioriteringar:
[Exempel: Öka andelen som når kunskapskraven i alla ämnen alt. Höja meritvärdet i åk 6-9]
[Exempel: Öka kunskapsresultaten i ämnet x]
[Exempel: Öka studieron]
[Exempel: Förbättra kommunikationen mellan skola och vårdnadshavare]

[Exempel: Öka andelen behöriga lärare på skolan]
Kvalitetsrapporten för det gångna läsåret finns klar senast 1 september. Håll gärna utkik på vår
hemsida. [länk]
Framåtblick/föräldrakontakt:
Du som vårdnadshavare bjuds varje termin in till ett utvecklingssamtal (IUP-samtal/UP-samtal) då vi
pratar kring elevens/barnets utvecklingsplan. Vi kommunicerar även löpande kring verksamheten i
SchoolSoft/Unikum och där finns också varje elevs/barns kunskapsutveckling dokumenterad.
Vårdnadshavare till elever som riskerar att inte nå kunskapskraven (godkänt betyg/omdöme)
kommer tidigt att få information utöver formell dokumentation i SchoolSoft/Unikum.
Årets första föräldramöte äger rum [datum, tid, lokal]. Övriga datum finns i kalendariet på vår
hemsida. [länk]
För att få in synpunkter och förslag från alla vårdnadshavare och föra en konstruktiv dialog mellan
skolan och hemmen finns föräldrarådet. På föräldramötet är det bra om man väljer en representant
för klassen som blir länken till rådet. Datum för föräldraråd är [datum, tid, lokal]. Maila gärna
frågeställningar till mig senast en vecka före varje möte. Dagordning kommer att finnas inför varje
möte.
Under året bjuder vi även in till luciafirande, julavslutning, sommaravslutning, klädbytardagar etc.
(berätta om större evenemang under året och om möjligt datum, alt. hänvisa till kalendarium på
hemsidan).
För dig som vill ha en telefonlista till föräldrar/elever… (beskriv hur ni löser detta på skolan).
Under året kommer vi att genomföra en undersökning om föräldrars och elevers nöjdhet med
skolverksamheten. Årets enkät kommer att äga rum i februari.
Självklart är min önskan att ni hör av er till mig eller till ert barns lärare/pedagog med frågor så snart
de uppkommer. Vi eftersträvar en nära dialog med alla vårdnadshavare och vill fånga upp och rätta
till eventuella brister i verksamheten så snart som möjligt. Du kan även rapportera brister via länken
” rutiner för klagomålshantering på hemsidan” och det går bra att vara anonym.
Framåtblick/ledighet och viktiga datum:
När en elev ska vara ledig måste en vårdnadshavare fylla i en ledighetsblankett och lämna till elevens
mentor. Vi beviljar ingen ledighet under perioden för nationella prov. De ligger under vårterminen
och gäller åk 3, 6 och 9. Samtliga datum för proven finns på Skolverkets hemsida: www.skolverket.se.
På skolans hemsida finns läsårsdata med information om planerings- och stängningsdagar med mera.
I början av vårterminen kommer alla föräldrar och elever återigen bjudas in till utvärdera skolans
verksamhet i den årliga nöjdhetsundersökningen.
Har du frågor, funderingar eller synpunkter på verksamheten under året, tveka inte att höra av dig till
mig eller ditt barns lärare/pedagog. Jag önskar alla ett bra och lärorikt läsår hos oss!
[förnamn, efternamn]

Rektor, förskolechef XX
Tel:
E-post:
Skolans hemsida: www.xxxxxx

