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Hej alla vårdnadshavare med barn i vår skola!
I veckan har det publicerats artiklar i lokaltidningarna ”Mitt i Botkyrka” och ”Botkyrka Direkt” där det
framgår att Björkhaga skola hotas av vite.
Bakgrund: Hösten 2016 hade vi en inspektion av Skolinspektionen.
I beslutet som skolan sedan fick till sig vid årsskiftet 2016/2017, framkom det att skolan fick nedslag
för bland annat trygghet och studiero, och det systematiska kvalitetsarbetet och elever i behov av
stöd. Våren-17 påbörjades ett förbättringsarbete under dåvarande skolledningens ansvar ihop med
huvudmannen. Under läsåret 2016/2017 hade skolan flera olika tf. rektorer, vilket påverkade hela
skolan på olika sätt.
Det som inte framkommer i media är att Skolinspektionen genomförde sin granskning den 28-29
september 2017. Skolan hade då varit i gång en månad efter sommarlovet. Förändring och
förbättring tar tid och kräver kontinuitet. Sedan granskningen höstterminen 2016 har vi gått från rött
till grönt på en del viktiga områden och på de som var fortsatt röda vid senaste besöket finns en
medveten strategi och handlingsplan. Vi har också ett pågående förbättringsarbete ihop med
Skolverket – Samverkan för Bästa skola. Så, bilden som ges i media är inte synonymt med aktuell
status på skolan.
Jag startade mitt jobb som rektor på Björkhaga skola i juni månad. I oktober månad startade bitr.
rektor Heléne Eriksson. Vi har tillsammans med alla medarbetare under denna tid arbetat fram
tydligare organisation, rutiner och strukturer.
Tillsammans med skolan trygghetsteam genomförde vi efter sportlovet en trygghetsenkät i alla våra
klasser och på fritids. Vi ser att nästan alla våra elever oavsett årskurs upplever sig trygga och trivs i
vår skola. Däremot framkommer det att eleverna inte alltid är snälla mot varandra och att arbetsron i
klassen skulle kunna förbättras. Av det skälet kommer nu alla klasser innan vi går på påsklov
diskutera klassens enkätresultat och diskutera hur man tillsammans kan förbättra vår gemensamma
arbetsmiljö. Prata gärna med era barn hemma om hur ni tycker att uppförandet ska vara i skolan. Vi
kommer kontinuerligt fortsätta att följa upp hur eleverna upplever sin skolsituation genom klassråd,
mentorstid, enkäter eller i dialogforum. Ni som föräldrar kommer under våren kunna läsa i V-klass
hur ditt barn ligger till i relation till kunskapskraven i respektive ämne. Årskurs 6-9 kommer att kunna
läsa sina omdömen 9 april och årskurs 1-5 den 30 maj. Detta kommer fortsättningsvis att ske med
regelbundet en gång per termin.
Jag är oerhört stolt att över att jag fått förtroendet att driva Björkhaga skola.
Vi har härliga elever som vill utvecklas och stimuleras, vi har duktiga pedagoger och medarbetare
samt vårdnadshavare som i samarbete med oss strävar mot bästa möjliga skolgång. Vi står inför en
omfattande renovering som planeras starta höstterminen 2018. Jag är övertygad om att vi
tillsammans med er vårdnadshavare kan skapa Botkyrkas bästa skola!
Är det något ni undrar över, så är ni varmt välkomna att höra av er!
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