
  

  

  

Rektorsbrev Futurum F-6 november 2022 

Vi har nu lämnat oktober bakom oss och är redan inne i november 

månad. Hösten har dragit in på allvar och vår verksamhet är i full 

gång. Både våra medarbetare och våra elever har funnit sig tillrätta i 

detta nya läsår, där glädje och frustration, nervositet och säkerhet 

får samsas varje dag och möta tillit och osäkerhet, både till sig själv, 

varandra och skolan som helhet. Varje dag sker det flera tillfällen för 

ett lärande, inte bara för era barn, våra elever utan också för oss alla vuxna som arbetar i skolan. 

Vi alla som vistas i skolan, lär oss av och med varandra på gott och ont och dessa naturliga lär 

tillfällen måste vi ta vara på och vårda då de bygger upp en trygghet och tillit så att vi 

tillsammans kan utvecklas och bli den bästa skolan för varje elev som går här.  

Futurum F-6 är en stor skola med ca 600 elever och cirka 70 medarbetare. Vi har fler än 1200 

vårdnadshavare som vi kommunicerar med på olika sätt och på olika delar av dagen. Varje dag 

säger vi god morgon och hej då från tidig morgon till sena eftermiddagen till alla våra drygt 600 

elever som vi vill ska känna sig sedda och lyssnade på. Detta gör vi varje dag för att våra elever- 

era barn ska känna sig trygga och trivas här på skolan. Vi vill att era barn- våra elever ska ges 

möjligheter till lärande, få utvecklas, växa och bli goda samhällsmedborgare och trygga individer. 

Detta uppdrag tar vi oss an varje dag när skolan slår upp sina portar och vi gör det med 

förvissningen om att vi gör det här tillsammans. 

Bygget Hus B  

 

Arbetet med att finschakta marken och påla i jorden för att sedan lägga plattan och grunden för 

det nya huset har påbörjats under v 44. Det har även arbetats med att ta bort alla paviljonger 

förutom de som tillhör elevhälsan, Viby år 6 och kojans verksamhet.  

Skolgården F-3 

 

Vi är väldigt glada över att vi nu kan informera er om att arbetet 

med upprustningen av Futurums nedre skolgård har påbörjats. 

Arbetet beräknas att pågå under hela november.   

Kontakt med skolan 

Kontakt med skolan sker bäst via mail till berörd person. 

Mentor/klasslärare är alltid första kanal och denne kan antingen svara på era funderingar eller 

hjälpa er genom att hänvisa till rätt person. 

 

Ledighet  

 

Utifrån skollagen och barnkonventionen om skolplikt och elevernas rätt till utbildning har vi en 

restriktiv hållning till att ge ledighet utöver loven, det ska finnas särskilda skäl för att ledighet 

från den obligatorisk skolnärvaro ska godkännas. 

 

 



  

  

  

Viktiga datum framöver: 

 Skola och fritids stänger 16.00 för gemensam kompetensutveckling den 30/11, 

meddela fritidshemmet om ni har behov av omsorg efter kl. 16.00.  

 Terminsavslutning för eleverna den 21/12. Vi återkommer med tider när vi 

närmar oss. 

 Första dagen efter jullovet är tisdagen den 10/1, enligt ordinarie schema. 

 Anmälan om omsorgsbehov under jullovet kommer inom kort.  

För att vi ska kunna planera ledigheter för våra medarbetare och 

matbeställningar inför lovet ber vi er att anmäla ert omsorgsbehov så precis som 

möjligt. Under höstlovet hade vi ett stort bortfall av anmälda elever, vilket 

innebar att personal som inte fick sina önskemål om ledigheter beviljade hade 

kunnat få det och mat som beställts fick kastas bort.  

 

Till sist vill jag säga att vi är väldigt stolta över alla våra medarbetare här på skolan, 

varje dag möter och ser vi deras fina arbete och engagemang i och för våra elever. 

Med vänliga hälsningar Cecilia Grahn, Rektor Futurum F-6 

 

 


