
 
 

 

Öppet hus på Dibber Kubikskolan den 9 januari 2021 

 
Vi har sagt det och skrivit det många gånger i år. Det blev ett väldigt annorlunda år. Men ska 
vi vara riktigt ärliga så lyckades vi i grundskolan bedriva en nästan vanlig undervisning för våra 
elever. För det har Sverige till en början blivit kritiserat men efter hand så har vi fått mycket 
beröm. På Dibber Kubikskolan är vi stolta över vad vi tillsammans med eleverna har 
åstadkommit under året och vi planerar nu för fullt för 2021.  
 
Vanligtvis har vi ett Öppet hus då elever och vårdnadshavare besöker skolan och får träffa 
lärare och elever i vår skolmiljö. Vi gör experiment på NO-lektionen, fikar tillsammans, elever 
underhåller och så berättar vi om skolan och svarar på frågor. I år gör vi det annorlunda för att 
minska risken för smittspridning.  
 
Detta är Dibber Kubikskolan: 
Vad är det viktigaste man ska tänka på när man väljer skola? Vad tänker du som elev på? Vad 
är viktigt för dig som vårdnadshavare? Fundera på det en stund.  
 
Vi som jobbar på Kubikskolan finns här av en anledning: att varje elev som går på vår skola 
ska känna sig trygg för då trivs man, ska trivas här för då lär man sig mer, ska lära sig 
mer för då öppnas dörrar, ska känna att min tid på Dibber Kubikskolan bidrog till att jag 
lyckades. Jag nådde mina mål. 
 
På Kubikskolan fokuserar du på matematik och naturvetenskap samtidigt som du utvecklar 
förmågan att tänka kreativt. Du stöttas, coachas, uppmuntras och vägleds av engagerade och 
kompetenta pedagoger genom hela din skolgång. 
 
Digitalt Öppet Hus 
Den 9:e januari välkomnar vi dig som är intresserad av vår skola till ett digitalt Öppet 
hus. Även om det inte är aktuellt att söka oss just nu får du gärna vara med såklart. Det betyder 
att du kan koppla upp dig via Google Meet och prata med oss som jobbar som skolledare på 
skolan. Webblänken hittar du under www.kubikskolan.se/digitalt-oppethus. Vi berättar då om 
vad som gör Kubikskolan unik och varför elever lär sig mycket och därför kommer väl rustade 
inför gymnasiet. Vi berättar hur vi jobbar med trygghet och trivsel och hur elevhälsan arbetar 
förebyggande och främjande.  
 

• Om du vill så kan du skicka frågor till oss som vi svarar på skriftligt. 
• Om du vill så ringer vi dig så att vi kan prata med dig om ditt barn eller om eleven själv 

undrar något. 
• Om du vill så bokar vi ett möte i början av året där vi kan visa vår skola på ett tryggt 

sätt bara för er familj.  

 
All information om skolvalet hittar du på vår hemsida www.kubikskolan.se/digitalt-
oppethus. Frågor om hur man gör kan också ställas till vår kunniga personal på 
kansliet via telefon 042-126100.  
Vi ses i januari. Kanske är Kubikskolan din nya skola. 
 
 
 
Bengt Schölander, rektor 
Magnus Nildén, biträdande rektor 
Jesper Strand, biträdande rektor 
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