
Sommarhälsning från rektorn.                                          
 
 
 

Hej,  
 
 
Det har varit en annorlunda vår minst sagt, denna Corona pandemin har ställt hela världen upp o ner, så även i skolvärlden. 
Vi har dock gjort vissa vinster i det, för vi har varit tvungna att hitta digitala lösningar till mycket, och det har varit riktigt bra 
och lärorikt. Detta har gjort att skolan nu satsar på just digitala läromedel för hela mellanstadiet fullt ut. Vi har även vissa 
böcker kvar för de som känner att man vill arbeta i en bok, men annars arbetar alla på sin egna nivå i åk 4-5-6 digitalt i Clio 
som det heter. Vi jobbar på G-suite som plattform för mellanstadiet, detta är i hamn att testköras redan i höst. 
I lågstadiet har vi fortfarande alla appar i Ipadsen med Skolplus, Nomp, Inläsningstjänst, Polyglutt m.fl. Förövrigt har de 
böcker där som vanligt. Vi tror på kombinationen. 
 
Skolan växer, så till hösten blir vi ca 50 elever, och vi har t.om fått kösätta vissa som sökt plats eftersom det nu är fullt. Vi 
har ett tak på ca 20 elever i varje klass plus/minus. Och vi behöver även titta på fördelningen neråt, så att det ska klaffa när 
de kommer upp i 4:an, det är mycket planering så att vi kan klara åren efter, annars blir 4-6 för stor. Därför har vi nu endast 
enstaka platser kvar även i lågstadiet. Vi marknadsför oss hela tiden, men många kommer på era rekommendationer och 
det tackar vi så hjärtligt för. 
 
Vidare har vi bl.a. arbetat mycket med skolans värdegrund det senaste året, detta har gett fina resultat, vi har inte haft 
mycket bråk på Byaskolan. Katja har även planerade rastaktiviteter, och även detta har gjort rasterna lugnare. Vi är alltid 2 i 
personalen ute varje rast. Våra trygghetsmätningar från eleverna visar ett gott klimat. 
 
Till nya elever är vi mycket noga med att påtala vår skolas värdegrund. Och att det viktiga är alltid ett gott och nära 
samarbete med er föräldrar. Vi kallar det på skoj att bli ”Håslövian”, eller att ingå i Håslövsfamiljen. Detta är ett långvarigt 
och idogt arbete från all personal på skolan, och all eloge till dem att vi fått så fin stämning på skolan, även eleverna har ett 
stort egenansvar och har axlat det mycket väl. Vi har nolltolerans mot fula ord och tråkigheter mot varandra. Att bråk 
händer det gör det med barn, det viktiga är hur snabbt vi hanterar det och hjälper dem med att kunna gå vidare. 
 
När det gäller personalen på skolan så är det inga förändringar.  
F-1 kommer att ha Madeleine och Elin, 2-3 kommer att ha Josephine och Marija, 4-6 kommer att ha Camila, Katja o Peter, 
och Ulf arbetar vidare som specialpedagog tillsammans med Marija vissa h i veckan. 
Peter öppnar på fritids som tidigare, han arbetar dock inte under loven, då hoppar jasmin in och öppnar. Katja kommer att 
stänga som vanligt. Tiderna på fritids kommer att vara 6.30-17.00 även nästa läsår.  
Josephine går in i sitt 4:e år på Byaskolan och kommer att ta ett visst övergripande verksamhetsansvar då jag ej finns på 
plats, och eftersom hon varit på skolan längst, föll allas önskan på henne.  Förövrigt så kan ni se resten av elevhälsan under 
kontakter på hemsidan. 
 
Bussarna kommer att gå samma tider i höst vad vi vet i dagsläget, Skånetrafikenkorten är samma och ny biljett kopplas på i 
augusti igen, så spara era kort på ett bra ställe, man får inga nya. Inga skolbussar eller andra hämtningar sker under loven. 
Ni som inte hunnit få busskort, åker alltid gratis första veckan.  
 
Fritids under sommaren har samma nummer som vanligt, så blir barnet sjuk eller är ledigt, skicka sms är ni snälla 0725-
830034 vid ca kl 7:00. I Ö.Grevie är vi veckorna 28-32 på sammanslagning. 
 
Vi alla på Byaskolan hoppas att ni får en fantastisk sommar, och att ni alla får hålla er friska, och sedan ses vi såklart till 
hösten igen.  
 
Vi önskar de elever som slutar ett stort lycka till, vi kommer att sakna er jättemycket.  
 
 
Håslöv den 11 juni 2020 
 
Mvh Maria, rektor 0703-685030 
maria@smaragden.info 


