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Tack för det gångna läsåret. I första hand är det er föräldrar som vår skola vilar på, även om det är era barn vi
jobbar med. Det är lätt att glömma det när all kraft ges till elevernas kunskapsutveckling här och nu.
Informationen till er föräldrar har inte den omfattning och form som den borde ha. Det är ett
utvecklingsområde för vårt rektorsområde att ta itu med det kommande läsåret.
Föräldrarådets arbete under läsåret.
Först ett stort tack till er föräldrar som gjort föräldrarådet till ett viktigt forum för samverkan mellan skolan och
hemmet. Årets rådsarbete var inriktat på ”Hur öka vår skolas attraktivitet”, ett ämne som engagerat såväl
pedagoger som föräldrar. Vi är fortfarande i inledningen av det arbetet.
Tre gånger per termin träffas rådet. Vi har ännu inte funnit formen som gör öarna delaktiga i rådet. En åtgärd är
att byta dag från måndag till onsdag, det förenklar för Skärgårdsföräldrarna att komma.
Hur går det för Djurös elever?
Det är rubriken på en statistikstudie som Djuröläraren Roland Himberg gjort och redovisat för såväl personal
som föräldraråd. Genom att redovisa tretton år bakåt skapas en spännande översikt. Av 13 möjliga läsår har
Djuröeleverna klarat gymnasiebehörigheten till 100 % vid 7 tillfällen. Inte något år har andelen
gymnasiebehöriga understigit 90 % av avgångseleverna. Vill Du se hela statistiken så finns den som bilaga till
föräldrarådets protokoll på vår hemsida. Den finns även anslagen i Djurö skolas matsalsfoajé. Andelen behöriga
lärare ger följande besked 2012/13:
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Värmdö kommuns kundenkät.
Sedan flera år gör kommunen en enkät till föräldrar i åk F, 2, 5 och 8. För första gången är i år ö-avdelningarna
redovisade tillsammans med Djurö skola. Resultaten har skiftat genom åren men sällan har skolan känt sig nöjd
utan tagit med resultaten till förbättringsplanen. Årets resultat avviker inte från den bilden. Förbättringsarbetet
är ständigt pågående och ska så vara i en skola där vissheten om behovet av utveckling är det enda stabila.
Öppet hus, elevens val och OS.
Öppet Hus med Vårsalong genomfördes för 13:e året i rad tisdagen den 13:e maj. Antalet attraktioner var
omfattande som aldrig förr och berömmet haglade över elevernas insatser men även över arrangemanget.
Särskilt glada blev vi när tidningen Skärgården gav händelsen en mycket positiv uppmärksamhet. Insamlingen
till ett barnprojekt i Senegal gav preliminärt 3000 kr
Avslutningsveckorna på Värmdö skärgårdsskola är i vår mer annorlunda än vanligt. Elevens val och OS hålls
tillsammans under två skolveckor (fördelat på 5 skoldagar). Hela rektorsområdet lämnar sitt ordinarie schema
för temaaktiviteter av skilda slag. Alla 450 elever samarbetar i åldersblandade lag under tre OS-dagar, inte bara
med idrott utan lika mycket med lagarbete, kamratstöd, relationsbyggande, hejarramsor och samarbete i alla
dess former. En stor utmaning för rektorsområdets pedagoger och en lustfylld tid för eleverna.

Ett nytt läsår med Värmdö Skärgårdsskola.
Det kommande läsåret blir mer omvälvande än vanligt för vårt rektorsområde. I augusti går biträdande rektor
Terttu Metso i pension efter drygt 30 år i Djurö skolas tjänst. Till jul går undertecknad likaså i pension, efter 19
år som rektor för Djurö och numer även för skärgården. En ny skolledning medför omställning. Den behöver få
sin tid. Därför har vi förstärkt skolledningen under nästa år så att Du som förälder ska ha välinformerade ledare
att vända dig till. På varje ö är en samordnare utsedd med god kännedom om öns verksamhet, på Djurös

mellanstadium kommer två arbetslagsledare att dela på ledningsansvaret och likaså på Djurös högstadium.
Deras uppdrag liksom samordnarnas blir att tillsammans med vår nya biträdande rektor Mari Isacsson ha det
operativa ansvaret för ö-avdelningarna och Djurös M och H-stadium. För Djurös L-stadium, fritids och klubb är
det Aase Carlsson som fortsätter att ha det dagliga operativa ansvaret.
Till sist
ett stort tack för det gångna läsåret.
Välkommen till våra olika avslutningar den 11 juni och på återseende nästa läsår den 20 augusti.
Med vänlig hälsning
Rektor med personal

