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Vänner!
Luciaveckan är över, vi närmar oss tredje advent och med det upploppsrakan inför jul. Det är
mycket som ska hinnas med nio dagar kvar till dopparedan.
Den gångna veckan har som sagt innefattat bland annat Lucia. En tradition väl värd att bevara.
Inte minst med tanke på den värme Lucia och hennes tärnor sprider varthelst hon uppträder.
Framförallt för våra äldre på våra äldreboenden är detta mycket uppskattat. I onsdags fick vi i
Alceahuset förmånen att bli lussade för. Även det en tradition som uppskattas av kommunens
anställda.
I veckan som var kom det två mycket intressanta rankingresultat vad gäller våra skolor. Tack vare
fokuserad satsning på matematik, med anställd matematikutvecklare har vi gjort en rejäl klättring
på bara några år och är nu på 23:e plats i landet vad gäller matematikresultat hos våra elever.
Mycket glädjande och värdefullt att våra elever har goda matematikkunskaper med sig i det
fortsatta studie- och yrkeslivet.
I den andra mätningen, SKL:s öppna jämförelser av elevers kunskaper i de kommunala och
fristående skolorna belägna i kommunen klättrar vi från plats 56 till plats 14 av 290 kommuner! I
Stockholms län är vi på 5:e plats. Tji fick alla de som gjort sig löjliga över vårt mål om länets bästa
skolor – vi är på god väg att nå den positionen! Ett resultat av långsiktigt och metodiskt arbete
med kloka satsningar och prioriteringar ligger till grund för detta, liksom engagemanget hos
skolledare, lärare och inte minst eleverna själva. Stort grattis till alla!

Veckan som var har också innehållit ett Kommunfullmäktige samt ett arbetsutskottsmöte. I det
sistnämnda beslutades något som jag velat ha länge – nämligen att Österåker ska ha en egen
idrottsgala! Redan till våren 2018 planeras den första galan gå av stapeln och kommer
uppmärksamma föreningslivet, goda prestationer och årets eldsjäl. Precis som näringslivet är A
och O för en välmående kommun är också det ideella föreningslivet det och det känns riktigt bra
att vi nu kan ge tillbaka lite av allt det föreningslivet ger oss som kommun.
Jag önskar dig en riktigt trevlig helg och tredje advent!
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