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Hej elev och vårdnadshavare på Påskbergsskolan år 4-9! 

 

Nytt år. Ny termin. Nya möjligheter och utmaningar. 

Jag gillar känslan av att få göra ett omtag eller nystart som du så vill. Det betyder att man får 

nya chanser och möjligheter att lyckas eller förbättra sig själv på olika områden.  

Jag hoppas du haft ett härligt jullov med balans mellan att slappa, äta godis till att vara aktiv 

och äta nyttigt.  

På Påskbergsskolan händer det en del saker under våren. Vi ska få en fin fasad - det slipas 

och putsas på varje centimeter av byggnaden. Vi välkomnar nya elever till skolan och det 

sker ständigt nya inflyttningar vilket är väldigt roligt och positivt.  

Men det är även några som lämnar Påskbergsskolan, elever som flyttar till andra platser och 

en lärare som har fått en ny tjänst. Vår musiklärare Annika Werdelin slutar efter flera 

kreativa och härliga år på Påskbergsskolan. Annika ska fortsätta att vara kreativ men nu 

inom Kulturförvaltningen istället. Johan, som undervisar i musik på skolan, kommer gå in för 

Annika under vårterminen vilket vi är glada för. Vi säger stort tack till Annika och lika stort 

Lycka till med nya jobbet! 

År 9 gör sin sista termin på skolan och enligt tradition väntar Göteborgsoperan, dans och 

avslutningsmiddag med lärarna. Nationella prov ska även genomföras liksom för år 6.  

Det som ligger närmast i tiden är utvecklingssamtal tillsammans med vårdnadshavare och 

mentor. Första pausen från skolan blir vecka 8 då det är sportlov och efter snart 20 års 

arbete inom skolan så säger erfarenheten att vårterminen brukar gå väldigt fort. Snart står vi 

och sjunger ”Den blomstertid nu kommer…” och önskar varandra ett långt, härligt 

sommarlov. MEN…innan dess ska vi fylla skoldagarna med kunskap, glädje, utmaningar och 

lärdomar om livet. Vi gör det tillsammans, det är då det blir som allra bäst! 

 

Välkommen till vårterminen 2019 på Påskbergsskolan. 

Hälsningar 

Frida, rektor 4-9 


