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Vilken fantastisk start vi fått på vår första del av läsåret 2016/2017 och det vackra  
höst vädret har bidragit till många sköna stunder på skolgården för våra elever och  
pedagoger.  
 
Vi tackar er alla  som hade möjlighet att medverka på våra föräldramöten. Det är  
alltid lika roligt att möta er föräldrar och glöm aldrig att det är i samarbete vi kommer  
längst med alla våra frågor. 
 
Vi har detta läsår haft förmånden att ha alla tjänster tillsatta i vår organisation vilket 
har bidragit till att vi med glädje kan fortsätta våra utvecklingsarbeten i skolan. 
 
Då vi fått flertalet nyanlända elever på vår skola har vi anställt en behörig lärare och en  
pedagog som arbetar med att stödja våra nyanlända och även de elever som  
läser enligt svenska som andra språk lite extra.  
 
Vi är även glada att hälsa dem välkomna till oss på skolan: 
 
Tazim Manjothi – svenska som andraspråkslärare och ansvarig för kartläggning av 
nyanlända. 
 
Awas Hama – språkstöd i arbabiska  och kurdiska 
 
 
 
Förra läsårets stora tillströmningar av nyanlända elever som kom till våra skolor ställer 
ett större krav på hur vi arbetar för att stödja alla elevers lärande. Grundskolan  
kommer därför under hösten att starta upp ett större arbete för att utveckla språk-  
och kunskapsutvecklande arbetssätt på alla våra skolor i kommunen. Detta ser vi  
som mycket positivt då det arbetet och kunskaperna är till gagn för alla elevers lärande 
och utveckling. Vi kommer att bilda en arbetsgrupp på skolan som arbetar vidare med 
denna fråga.  
 
På skolan pågår ett arbete kring implementering av vår elevhälsoplan och vår elev- 
hälsoprocess. Hur ser gången ut för våra elever och vad är extra anpassningar och 
särskilt stöd?  
Elevhälsa börjar i klasrummet och här har pedagogen tillsammans med elev och  
vårdnadshavare ett viktigt ansvar att skapa en god relation där vi tillsammans med er 
och vårt elevhälsoteam kan göra det bästa för att varje elev ska lyckas.  
 
En del i vårt systematiska kvalitets arbete handlar om att vi i ledningen tillsammans  
med våra medarbetare skapar rutiner för uppföljning och utvärdering av våra elevers  
kunskap och måluppfyllelse. Vi har precis avslutat våra klasskonferenser  
och känner en stor trygghet när vi får information om våra klasser. Vi har på vår skola 
pedagoger som har kontroll, kunskap och ett stort engagemang om vilka klassens och  
elevens behov är.  
 
KiVa arbetet är även det i full gång och vi hoppas att detta ska påverka oss alla i vårt  
värdegrundsarbete och förebygga ”mobbing och kränkningar”. Vi önskar också att ni  
har möjlighet att komma till oss tisdagen den 18 oktober kl.18-19.30 när vi har vår KiVa 

 

 
Höstens kalendarium 
 

Höstterminen 

17 augusti – 21 

december 

 

Studiedag/lov  
31 oktober -4 

november (lärarna 

studiedagar) 

Fritidshemmet är 

öppet för de elever 

som har behov och 

anmält omsorg. 

 

 

Föräldraforum med 

Tema 

18/10 KiVa 18-19.30 

17/11 Unikum 

 

 

                                     

 
 

 

 

        

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 



 2 

kväll på skolan.  
  
 

   
                        I klassrummen är arbetet i full gång och de flesta har nu haft sina utvecklingssamtal. 

 
Utvecklingssamtalen är en viktig del i elevernas skolgång och vi kommer under detta  
läsår att sträva efter att fler och fler går över till elevledda samtal. Under samtalen är  
det då eleven själv som berättar om framgångar och utvecklingsområden för sina 
föräldrar. Tillsammans med mentor upprättar man en individuell utvecklingsplan. 
Alla elever ska känna till sitt nuläge och vad de behöver träna lite extra på för att  
kunna ta ansvar. Ni som föräldrar ska också ha kännedom om det så att ni kan stödja  
ert barn hemma. 
 
Vi har haft elevråd och har detta år delat upp eleverna i lågstadie och mellanstadiet.  
Det är viktigt att de får komma till tals och får uttrycka sina åsikter. Detta kan kännas  
Lättare om man är i ett mindre forum. På elevrådet har vi denna första gång lyft frågan  
Om trygghet och studiero. Vi har talat om skolans gemensamma ordningsregler och  
alla klasser kommer att samtala om dem i sin klass. Det är viktigt att eleverna känner  
att de är delaktiga och har möjlighet att påverka skolans regler och sin vardag.  
Det är alltid lika roligt att träffa dem på möte. 
 
 
Skolinspektionen kommer att ha tillsyn 2017 på utvalda skolor i kommunen. Vi hoppas  
att ni alla har varit inne och svarat på enkäten som skolinspektionen sänt ut. Det är 
alla vårdnadshavare från åk 1-6 som ska svara på denna första enkät. Vårdnadshavare 
I förskoleklassen kommer att få en enkät i början på november. Vi sänder med enkäten 
Som bilaga på detta mail. Era synpunkter är viktiga för oss och vår skola! 
 

                       Varma hälsningar, 
 
                       Caroline Ojanlatva                                

                            Rektor Östra Stenhagens grundskola 
                 
                             Kullerstensvägen 6 
                             752 60 Uppsala 
                             Tel: 018- 7276492 
 
                             E-post: caroline.ojanlatva@uppsala.se 
 

                        Christina Franzon Wallin        
                            Biträdande rektor Östra Stenhagens grundskola 
                 
                             Kullerstensvägen 6 
                             752 60 Uppsala 
                             Tel: 018- 7276670 
 
                             E-post: christina.franzon-wallin@uppsala.se 
 


