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NOVIA Engelska Skolan vill tacka alla elever och vårdnadshavare för läsåret 2017/18.
Planeringen inför nästa läsår pågår för fullt och vi vill passa på att informera om den gångna
terminen samt vad som väntas inför nästa läsår. Bland annat så har det kommit en ny
stadieindelad timplan från skolverket som vi kommer att följa från och med höstterminen.
Skolan fortsätter att växa och elevantalet till hösten beräknas till ca 380 elever. Detta
innebär att personalstyrkan kommer att utökas med ett antal tjänster. Samtliga nya
lärartjänster på skolan till nästa läsår är i dagsläget tillsatta. Även på fritids så har vi tillsatt
ett antal nya tjänster för att täcka det nya behovet.
Skolan kommer att utöka sina lokaler och ta över mittendelen av våning 4 som blivit ledig nu
under våren. I denna del av byggnaden så har vi planer på att under sommaren bygga ett
antal nya klassrum. Även våra nuvarande lokaler på våning 6-9 kommer att under sommaren
förändras något då de byggs om för att bättre passa vårt nya behov.
För första gången så har vi också genomfört lovskola under Juni månad för årskurs 8-9 enligt
skolverkets nya direktiv.
Stockholm stad har nu äntligen färdigställt fotbollsplanen och tillhörande lekpark precis intill
skolans egen skolgård som vi redan har börjat använda flitigt. Eftersom vi har fått frågor om
skolans egen skolgård så kan vi konstatera att den i dagsläget ej är helt färdigställd beroende
på andra pågående byggnationer i närområdet. Förhoppningen är att det under nästa läsår
skall tillkomma nya lekredskap samt att den kommer utökas något i storlek.
Avslutningsvis så vill vi både berömma och tacka våra utgående elever i årskurs 9 som med
goda studieresultat har lyckats uppnå ett genomsnittligt meritvärde på 260 poäng i
slutbetyg. Stort lycka till i framtiden!
Trevlig sommar!
Skolledningen Novia Engelska Skolan

