
Januari 2016....... 

Nu är vi igång igen med skola och arbete, läxor och andra aktiviteter. Det är härligt 

med lov och ledighet, men lika skönt när man får återgå till sina vanliga rutiner, 

äta och sova på bestämda tider. Inte skulle ledigheten kännas så skön om man i 

vardagen inte hade rutiner att följa, jag tror kontrasterna behövs för att kunna 

uppskatta det man har. 

Med januari kom snön och kylan, framförallt snön har eleverna uppskattat. Vi har 

kunnat spola isen till vår lilla skridskobana så på rasterna är det många 

entusiastiska åkare. Efter förfrågan från några föräldrar har jag låtit montera 

strålkastare på väggen intill banan så att det finns lyse som gör att man kan åka 

skridskor även när det är mörkt. Från klockan 16 fram till klockan 21 lyser det alla 

dagar i veckan, och jag hoppas att ni har möjlighet att använda skridskoisen 

tillsammans med era barn. 

Vi har startat upp vår förberedelseklass och 9 elever kom första dagen 

tillsammans med familjehem, gode män och någon biologisk förälder, från 1 

februari blir de 11 stycken. Starten har gått över förväntan, och de nya eleverna 

verkar trivas bra. Roligast och mest spännande är förstås rasterna, behovet av att 

få leka och skapa nya kamratkontakter är stort. Undervisningen flyter på bra, 

mycket för att vi anställt en kompetent och kunnig lärare i Dilber Filo som pratar 

både svenska och arabiska. 

I personalgruppen har vi en del sjukdom som framförallt påverkar bemanningen i 

förskoleklass, vi har anställt en ny lärare i Emilia Lundin som började i samband 

med terminsstarten. Susanne Jensen som arbetat i skolbarnsomsorgen har slutat 

sin tjänst hos oss och efterträds den 1 februari av Andreas Edlund, fritidspedagog 

med lång erfarenhet av arbete i fritidshem. 

Skolvalet är i år tidigarelagt varför vi redan nu har genomfört informationsmöte för 

blivande förskoleklassbarn till läsåret 16/17. Vi har många barn i vårt 

upptagningsområde, 76 stycken, och jag hoppas att många föräldrar kommer att 

välja oss som skola för sitt barn. Jag är stolt över vår skola och vår pedagogiska 

verksamhet. Jag möter ofta positiva omdömen hos människor som av olika 

anledningar besöker oss, omdömen som positivt bemötande från barn och vuxna, 

trevliga välstädade lokaler, ordning och reda och inte minst en fantastisk utemiljö. 

Under våren är det planerat för att byggnation av ny förskola ska starta, det 

kommer att påverka oss under byggtiden, när bygget ska starta vet jag inte men 

mera information kommer när det blir dags. 

Jag hoppas att det blir en bra vårtermin för oss alla, elever, personal och inte 

minst för er föräldrar som är de viktigaste personerna i era barns liv. 

Hälsningar från 

Lena Holmberg 

rektor 

 


