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Välkomna till ett nytt läsår i en ny skola
Hoppas ni alla har haft ett härligt sommarlov med mycket sol, bad och
ledighet.
Som ny rektor känns det pirrigt och jättespännande att snart starta en
ny termin med nya elever, nya medarbetare i en ny skola. Vi har precis
fått flytta in i de renoverade och anpassade lokalerna i gamla
Sjöbefälsskolan. Även om det finns lite småfix här och var som ännu
inte är avslutade så känns det mycket bra – det är fantastiskt fina
skollokaler.
Mycket är nytt för oss alla nu när terminen börjar. Nya lokaler att lära känna och känna
sig hemma i. Nya skolkamrater – för åk 7 är det nya klasser med många nya klasskamrater.
För åk 8-9 är det samma klasser som tidigare, med samma mentorer – men för alla elever
åk 7-9 är det en del nya lärare.
För några av er elever är allt nytt – för alla er som precis flyttat till Härnösand och
ska börja skolan i en ny stad. Jag önskar er särskilt välkomna.
Lust att lära i skolan
Att utvecklas och lära sig nya saker är viktigt för oss alla och vi vet genom forskning att
hjärnan vill har roligt. Därför hoppas jag att vi i vår nya skola arbetar tillsammans för att
lärandet ska vara roligt så att vi utvecklar vår nyfikenhet att lära mer. Härnöns nya 7-9
skola ska vara en skola där det är positivt att vara duktig – oavsett inom vilket område –
en skola där allas förmågor är värdefulla.
Elevinflytande och elevråd
För att alla ska vara med och påverka så är det viktigt att alla får en chans att säga sin
mening. Det kan ske på klassrådstid eller elevrådstid – men de viktigaste tillfällena för
elevmedverkan är i den dagliga verksamheten, i undervisningen. Därför hoppas jag på ett bra
samarbete med ett engagerat elevråd såväl som ert individuella engagemang varje dag i
skolan – i klassrum och korridorer.
En dator per elev
I höst kommer alla elever i åk 7-9 erbjudas att låna en dator från skolan för att underlätta
arbetet och lärandet med IT i undervisningen. Vi hoppas kunna komma igång med utlåningen
kort efter terminsstart. Mer info om detta kommer senare.
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Skofri skola
Vår nya skola ska ha skofri innemiljö – det betyder att vi alla (elever och medarbetare)
som är i skolan tar av oss våra utomhusskor när vi kommer in i skolan – precis som vi gör
hemma. Vi tror på en trevlig innemiljö utan grus, slask och smuts från skolgård och skolväg.
När du kommer till skolan tar du helt enkelt av dig dina skor – direkt då du kommer in i
skolbyggnaden. Du kommer att få ett skoskåp att ha dina skor i direkt anslutning till
huvudentrén. Om du kommer in genom någon av de andra entréerna så får du helt enkelt ta
av dig skorna och ta dem i handen till ditt skoskåp. Skoskåpen är emellertid ej ännu på
plats – därför får du ta med dig dina skor i handen till ditt skåp fram tills du får ett eget
skoskåp.
För att det här ska fungera bra så är det viktigt att alla tänker på detta redan från första
dagen. Att springa omkring i skolan i strumplästen är dock ingen bra idé. Vi rekommenderar
dig att ta med ett par inneskor av något slag till skolan – inneskor som alltid kan stanna i
skolan så att du inte behöver komma ihåg dem varje dag. På vissa lektioner kommer det
dessutom att vara ett krav på att ha skor – ex. slöjd, bild, teknik. Tänk på att det blir
väldigt kallt att springa ut på brandövning i bara strumplästen om det regnar eller till
vintern när det är 15 grader kallt.
Vi ser fram emot att kommande läsår få tassa omkring med er i skolsalar och korridorer
med mjuka härliga tofflor, sandaler, gympadojjor - eller annat mjukt och skönt man kan ha
på fötterna.
Elevskåp de första veckorna
Tyvärr har det blivit förseningar i leveransen av en komplettering av elevskåp på samma
sätt som med skoskåpen. Det gör att en del elever eventuellt kommer att få dela skåp
under några veckor om vi inte kan hitta en tillfällig lösning för detta.
Tider
Den första skoldagen är onsdag den 24/8. Alla elever börjar 08:30 oavsett årskurs. Då är ni
välkomna in genom skolans huvudentré på innergården uppe på gamla Sjöbefälsskolan.
Under förmiddagen kommer ni vara med er mentorsgrupp för att stämma av efter
sommaren, få lite allmän skolinfo (bl.a. era scheman) och lära känna vår nya skola. Lunch
serveras i skolan – första dagen årskursvis, därefter äter ni lunch enligt schemat. Efter
första skoldagen börjar skolan (generellt sett) kl 08:00 för alla elever skolan.
För er som kommer tidigt med skolbuss den första dagen kommer matsalen vara öppen
från kl 07:45 om det är dåligt väder. Ingång till matsalen sker från baksidan av
skolbyggnaden. Övriga dagar kommer skolan att vara öppen via huvudentrén från och med
kl. 07:30.
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Invigning
Första skoldagen är planerad för eleverna och personalen på skolan. Alla föräldrar,
släktingar och allmänhet kommer att få flera chanser senare att besöka och se sig om vår
nya skola i samband med föräldramöten och den officiella invigningen som planeras till
senare - en bit in i terminen. Föräldrar och allmänhet är mycket välkomna då. Mer info om
detta kommer.
Föräldramöten
Inbjudan till föräldramöte för respektive klass och årskurs kommer inom kort. För årskurs 7
är datum bestämt – det blir torsdag den 8/9 kl 18:00. För åk 8 och 9 meddelas datum
senare. Vid föräldramötet kommer alla få gemensam och generell info från skolledning och
administration samt klassvis möten med respektive mentorer.
Torsdag 1/9 – startaktiviteter
Torsdag 1/9 kommer uppstartsaktiviteter för respektive mentorsgrupp att hållas. Då träffas
mentorsgruppen för teambuilding och lite friare aktiviteter planerade av mentorerna. Mellan
08:00 och ca 09:00 på fredag 2/9 kommer ni att träffas i mentorsgrupperna innan ordinarie
undervisning börjar. Mer info om detta kommer att komma från respektive mentor.
Kontaktuppgifter till skolan
Inom kort kommer den fasta telefonin vara inkopplad. Till dess nås expeditionen på
Landgrenskolans gamla exp.nr. telefonnummer: 0611 34 85 74.
Vår hemsida är heller ännu inte igång eftersom inget officiellt namn på skolan är
presenterat. Därför kommer information främst komma ut via dessa maillistor och vid behov
lägger vi ut information på Gerestaskolans och Langrensskolans samt kommunens hemsida.
Denna fråga borde dock vara löst inom de närmsta dagarna.
Vill ni nå någon via mail gäller mailadresserna enligt modellen
förnamn.efternam@harnosand.se
Jag ser verkligen fram emot ett spännande läsår med er i vår nya skola.
Med vänlig hälsning

Erik Juntikka, rektor, Härnön år 7-9
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