
 

             

 

Sommarlov! 
Nu är det här läsåret slut och det är dags att blicka tillbaka på allt det som hänt hos oss på 
Solskiftesskolan. Vi vill också passa på att tacka för det här året och önska er ett långt, 
varmt och härligt sommarlov. 

Nytt för det här läsåret är våra SOL-dagar. För att få större variation och fler möjligheter till 
stimulerande aktiviteter lade vi ut elevens val på 10 heldagar. Både elever och personal 
tycker att detta var trevligt och lärorikt. Dessa dagar har vi bland annat varit på en mängd 
olika studiebesök som t ex Polismuseet, Naturhistoriska och Roo Gård. Vi har också haft 
verksamhet i skolan, bland annat studietid, olika turneringar i idrott samt skrivit på en 
skoltidning. Kort sagt har både elever och personal lärt oss massor och vi tänker fortsätta 
med dessa dagar även nästa år. 

Vi har också använt pengar från skapande skola. Vi har bland annat haft besök av 
improvisationsteater, en livs levande författare samt Cirkus Roman. Elever från 
grundsärskolan var också på besök vid en vikingaby där de sov över. Mycket lärorikt.  

Vi har förstås också haft massor av vanliga ämneslektioner, några har gjort mängder med 
nationella prov andra har varit i Tyskland. 

Det som också har hänt är att Henrik har slutat som rektor på Solskiftesskolan för att på 
lite bredare front bidra till god skolverksamhet i Österåkers kommun. Jag, Mia, är TF 
Rektor. Han är kvar på 25 % vilket känns skönt för all personal. 

Efter detta härliga sommarlov startar skolan igen den 22 augusti och den dagen går vi i 
skolan mellan kl. 9-13. Det serveras lunch i skolan. Alla nya elever träffas vid flaggstången 
för att sen gå till gemensamt till utescenen. Gamla elever går direkt till utescenen där de 
söker upp sina respektive mentorer. 

Ta hand om er och bada mycket!
Vi ses!
Mia Dernell TF Rektor med all personal


