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Hej alla vårdnadshavare! 

Jag hoppas att ni alla har haft en fin sommar med massor av härliga aktiviteter!  
Jag hoppas att alla barn har läst åtminstone en bok i sommar, kanske har ni till och 
med haft mysiga lässtunder tillsammans i familjen. 

Nu har vi i skolan börjat kicka igång ett nytt läsår och all personal på skolan håller som 
bäst på att förbereda för att eleverna ska få en så bra start som möjligt – oavsett om 
man är ny på skolan eller har gått flera år på Viby redan. 

Rekrytering ny rektor 
Rekryteringen av ny rektor blev färdig innan vi alla gick på semester, och det gläder mig 
att i mitten av september få välkomna Nonna Nyman-Duenas till Vibyskolan.  
Hon kommer närmast från Upplands-Bro där hon har arbetat som rektor under flera år 
inom kommunens förskolor.  

Fram till dess att Nonna är på plats kommer Susanne Robertsson fortsatt vara tf rektor.  

Arbetsmiljöverket 
Vi kommer nu under hösten att arbeta hårt med att uppfylla de krav som 
Arbetsmiljöverket har ställt på oss. Jag har en god förhoppning om att vi kommer att 
klara detta, och det gör vi med ett fortsatt gott samarbete med andra förvaltningar och 
med personalen på Vibyskolan. 

Som jag tidigare skrivit i informationsbreven, ber jag er att återkoppla till mig eller 
Susanne om det är något som ni saknar i informationen eller om ni har några 
funderingar över något. 

Fortsatta arbeten 
Förbättrande åtgärder gällande kök och matsalen kommer att göras under höstlovet, när 
vi inte har någon undervisning och färre barn på plats. Kostenheten har bistått 
verksamheten med lättare vagnar för att underlätta utkörning av luncher till de grupper 
som äter lunch i sina klassrum.  

Det vi vet vidare är att nya moduler kommer att sättas upp vid Vibyskolan till 
terminsstart januari -23. Där kommer blivande åk 3 att flytta in, efter att under 
höstterminen ha mellanlandat i klassrum i den friska delen av det gamla skolhuset.  

Skolinspektionen 
Skolinspektionen besöker regelbundet skolor runt om i hela landet. Nu har turen 
kommit till Vibyskolan. Under höstterminen gör Skolinspektionen ett besök som 
omfattar lektionsbesök och intervjuer med elever, lärare och skolledare. Ibland pratar de 
även med vårdnadshavare. Ni kommer få ett informationsbrev från Skolinspektionen 
där ni kan läsa mer. Vi kommer hålla er uppdaterade i kommande informationsbrev. 



  
  
  

 

Till sist vill jag hälsa er alla varmt välkomna tillbaka till skolan efter sommarlovet, och 
vi ser fram mot ett fortsatt gott samarbete under det kommande läsåret! 

Har du frågor så är du välkommen att höra av dig!  

Med vänliga hälsningar, 
Malin Olsson  

 

Malin Olsson,  
verksamhetschef för grundskolorna i Håbo kommun  
Telefon: 0171-529 01  
E-post: malin.olsson@habo.se  

Susanne Robertsson, tf. rektor på Vibyskolan  
Telefon: 0171-538 39  
E-post: susanne.robertsson@edu.habo.se 
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