
Rektorsbrev nr.62 
 

2022-11-24 
 
 

Terminen närmar sig sitt slut, men innan vi alla får ett efterlängtat jullov ska vi först fira vår 
årliga Nobelbankett och Lucia. Just nu skrivs det Nobelhistorier i alla årskurser och temat i år 
är ”Den misslyckade uppfinningen”. Man tävlar som vanligt i kategorierna Bästa historia, Bästa 
utveckling och Bästa illustration. Högtidlig medaljutdelning kommer att ske vid vår bankett den 
9/12. Hjälp gärna era barn med att komma lite extra festligt klädda till vår bankettdag. 
 
Lucia firas i år genom att eleverna i åk.3 lussar utomhus för samtliga klasser på Låg och 
Mellan. Övriga årskurser kommer att vara publik. I det fall de önskar ha ”luciakläder” på sig så 
går det bra. Föräldrar är också välkomna att vara publik. Luciafika kommer att säljas av åk.3 
till förmån för kommande klassresa. Efter avslutat luciatåg kommer klasserna från 
mellanstadiet att bjudas på luciafika av vår kokerska Oumie i lågstadiets matsal, innan de går 
ner till Mellan för sin fortsatta skoldag. 
 
Vid tiden för klassföräldramötet fanns förhoppningar att vattenskadan på Låg snart skulle vara 
åtgärdad, men det har visat sig att torkningen av bjälklaget tar betydligt längre tid än vad någon 
kunnat förutse. Danderyds kommun kommer att ställa upp tillfälliga uppvärmda toaletter på 
gården för att avlasta husets. Vi hoppas att allt kommer att vara åtgärdat i början av februari. 
 
Under jullovet kommer det ske renoveringar både på Låg och Mellan. Låg ska få golvet i 
matsalen och gymnastiksalen renoverat och Mellan kommer få stora delar ommålade och golv 
kommer att renoveras. Vi kommer därför inte kunna ha någon verksamhet i skollokalerna 
under mellandagarna samt de första dagarna i januari. Den 9/1 har både Låg och Mellan 
studiedag. Den 10/1 börjar terminen och då kör vi igång igen på Låg och Mellan enligt schema.  
 
Vår idrottslärare Darko Maric har beslutat sig för att börja arbeta lite närmare hemmet, han 
reser 1,5 timme i varje riktning. Vi tackar Darko för de här åren och önskar honom varmt lycka 
till. Ny idrottslärare blir David Edholm och han är på plats vid vårterminens start. Han kommer 
närmast från Bromstensskolan. David presenterar sig själv så här, 
 
Det är jag som ska bli er nya lärare i idrott och hälsa. Det ska bli jätteroligt och jag ser verkligen 
fram emot att träffa alla er på skolan. Jag heter David Edberg och är 28 år gammal. Född och 
uppvuxen i Holmsund som ligger utanför Umeå.  
 
I juni tog jag min examen som ämneslärare från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, här i 
Stockholm. Pedagogik och ledarskap har alltid intresserat mig och jag tror på en undervisning 
som är inkluderande. Min målsättning är att vi på idrottslektionerna ska lära oss mycket samtidigt 
som vi har väldigt roligt tillsammans. Fysisk aktivitet är viktigt på många sätt inte minst för 
välmående och ökad prestation i andra skolämnen. Jag vill försöka skapa en undervisning där 
alla är så delaktiga och aktiva som möjligt.  
 
På sin fritid är David engagerad i Brommapojkarnas fotbollsakademi och har med andra ord 
även ett brinnande intresse för fotboll. 
 
Mellanstadiets musiklärare Johanna Gard kommer att påbörja sin mammaledighet i skiftet 
januari/februari. Vikarie för henne blir Torben Olsson. Han har 20 års erfarenhet som 
musiklärare och lämnar en tjänst i Norrtälje kommun för arbete i Djursholm.  
 
Cilla Collman och Håkan Melin 


