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Till alla våra vårdnadshavare 
 
Hej! 
 
Här kommer Månadsbrevet för januari. I dessa brev skriver jag, som rektor, 
om saker som rör många av er och som jag vill att ni ska veta när ni har ert 
barn hos oss. 
 
Vi genomför nu två renoveringar. Den ena är på Lindsdalsskolan och där 
renoveras textilslöjden och omklädningsrummen till Idrotten. Detta kommer 
att vara klart under senare delen av våren. 
På Sjöängsskolan gör vi den andra stora renoveringen och den innefattar hela 
delen där F-2 har sina lokaler. Denna renovering sker i flera steg och den 
kommer vara klar under sommaren. 
 
Ni har alla fått en enkät och svara på från skolan och vi vill gärna att ni 
svarar på den. De svar ni ger ligger till grund för vårt fortsatta arbete på 
skolan och fritids. 
 
När skolan är stängd på lov så har vi Fritids öppet. Då anmäler ni, som föräld-
rar, om ert barn ska vara på fritids och vilka tider som gäller på lovet. När vi får 
in denna information så bemannar vi efter antalet barn vi har och även gäl-
lande barnets tider. Detta är viktigt för oss. Väldigt ofta händer det att detta 
inte stämmer. Många barn är hemma och tiderna man lämnat stämmer inte. Vi 
har full förståelse för att man inte alltid vet hur ett lov blir- men vi vill ändå 
göra er uppmärksamma på detta och att ni dubbelkollar en extra gång innan ni 
lämnar in underlaget. Det skulle underlätta vår planering mycket. 
 
Under förra läsåret skrev jag en del om att skolan hade problem med att elever 
använde droger och att vi på skolan arbetade aktivt med detta med både social-
tjänst och polis. Tänkte att det var dags för er föräldrar att få en uppdatering. 
Vi arbetar fortfarande med detta och vi har ett väl fungerande arbete med polis 
och socialtjänst. De elever vi är oroliga för får samtal hem av oss. Vi vet att 
tillgängligheten av droger inte har minskat utan är lätt att få tag på. Det är vik-
tigt att poängtera i detta att detta är inget separat Lindsdalsproblem. Droger 
finns överallt och det måste vi inse och arbeta med ständigt för att hjälpa våra 
elever. 
 
Malin Öhlin 
Rektor 


