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God fortsättning på det nya året 2016! 
 
Hoppas att ni alla har haft ett skönt lov där alla krav och förväntningar har fått vila. Jullovet 
är en tid för återhämtning och reflektion vilket är nödvändigt för oss alla. Det är härligt med 
ledighet, men när man varit ledig en tid och allt är lite ”upp och ner” så är det inte ovanligt 
att längtan efter rutiner och ordning kommer.  
 
Själv ser jag mycket fram emot 2016 och allt spännande som finns framför oss här på Östra 
Stenhagenskolan. Vi har en fantastisk skola där nyfikenhet och utveckling råder. Varje dag 
är en ny dag för lärande och utveckling utifrån tidigare erfarenheter. Östra Stenhagenskolan 
är en skola som verkar för att alla barn ska lyckas. För mig är det oerhört viktigt att vi har 
”en skola för alla” där alla är saknade när de är borta och efterlängtade när de kommer 
tillbaka (inkludering).  
Vår vision är att vara en skola för livet med kunskap, respekt och ansvar i fokus. Genom att 
vara en skola för livet hoppas vi lägga en grund för våra elevers livslånga lärande, och också 
ge dem kunskaper och färdigheter som ger dem frihet att utforma sina liv på bästa möjliga 
sätt i det samhälle de kommer att möta. För mig börjar det hos oss vuxna i personalgruppen 
och hos er föräldrar. Det är vi som är förebilder och visar dem vägen.  
Jag har under denna första tid på Östra Stenhagenskolan sett både engagerade föräldrar 
och en personalkår som arbetar outtröttligt för att varje barn, varje dag ska möta en dag 
full av gemenskap och kunskapsglädje. 
Personalens höga förväntningar och strukturerade arbetssätt är en av våra främsta 
framgångsfaktorer och i samverkan med dig som vårdnadshavare strävar vi att vara 
världens bästa skola för just ditt barn.  
Jag har fått förtroendet att leda vår skola och kommer att varje dag göra mitt yttersta för 
att vara en god förebild. För er som inte känner mig har jag en bakgrund som förskollärare 
och grundskollärare. Sedan 4.5 år tillbaka har jag arbetat inom ledarskap på grundskolan. 
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Jag har 26 års erfarenhet av arbete i förskola och skola samt två pojkar 23 och 25 år. Jag 
kan med min erfarenhet som lärare och förälder sätta mig in i många människors 
situationer och har därmed en respekt och en ödmjukhet inför livets olika utmaningar. Vi är 
alla ständigt under lärande/utveckling och ja kommer att verka för en prestigelös skola och 
arbetsplats där vi lär av varandra både stora som små och tar tillvara allas kompetenser och 
kunskaper. Samarbete, kommunikation och information är nyckeln för all utveckling och jag 
hoppas att vi alla strävar mot det och bygger goda relationer. 
 
Då det länge legat nere med forum för föräldrasamverkan kan jag med glädje upplysa att vi 
har två träffar i vår där vi får möjlighet att återuppta Östra Stenhagenskolans 
”föräldraforum”. 1 mars 17.00-18.00 och 24 maj kl.17.00-18.00. Då vi inte har 
föräldrarådsrepresentanter i våra klasser än, kommer de som har möjlighet att kunna delta 
dessa kvällar. Mer information kommer längre fram. 
 
Det är mycket jag har att informera om, men i detta första brev är det viktigt för mig att 
inleda med en presentation av mig och mina värderingar. 
 
Förra veckan var det en härlig stämning på skolan med nyfikna och förväntansfulla glada 
elever och medarbetare. Studiedagarna ägnades åt vår verksamhetsplan och planering inför 
vt-16. Det fullkomligt sprakade om all personal av iver och lust. 
 
I tisdags hade vi ett gemensamt arbetsplatsträff med Grundsärskolan och fick lyssna på Igor 
Ardoris. Han fick nog oss alla att reflektera på hur vi förhåller oss för att få ut det maximala 
av våra liv. ”Vad lägger vi vår energi på? Det vi kan påverka eller det vi inte kan påverka?” 
”Hur vi behandlar varandra, sprider ringar till våra elever” ”Hur ska våra elever lära sig en 
lärande attityd? ”Vad var bra? Vad ska jag göra annorlunda till nästa gång?” Fokus på 
lösningar och inga anklagande ansatser. Alla gör sitt bästa mot resultat och lär sig av sina 
misstag.  
 
Vi har även haft vårt första informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar. Här hade 
vi tre elever i åk. 6 som tog ett enormt steg i sin personliga utveckling. De ville öva sig på att 
prata inför en grupp då de kände att de var ett utvecklingsområde för dem. De informerade 
om vår skola på ett fantastiskt sätt och vi var alla lika stolta över presentationen. Här ser 
man vinsten av att få vara äldst på sin skola och ha fått tid till att mogna i lugn och ro.  
 
Här nedan kan du ta del av vår organisation. Vi håller på med rekrytering av fritidspedagog, 
biträdanderektor/specialpedagog. Rekryteringsprocessen beräknas vara färdig i mitten av 
februari.  
Nya medarbetare vt-16 är Karin Alleklev Falk mentor i åk.4, Tove Bergman mentor i åk.5, 
Chirin Kassem resurs/fritids 1C, Dylan Shewket F-klass gul (tillbaka från barnledighet), 
Roobina Jahani (vik)F-klass röd/E-huset, Melwin Massih (vik) resurs åk.2 A/Fritids C-hus. 
 
Vi välkomnar även Lena Norberg kurator som tillträtt sin tjänst strax innan jul. 
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Jag hoppas på att vi alla talar gott om vår skola och dess verksamhet då det leder till 
trygghet och förtroende. Har ni synpunkter på den pedagogiskaverksamheten eller bär på 
en oro kring ert barn så tveka inte att höra av er till er mentor. Jag kommer naturligt vis att 
finnas i bakgrunden, men jag tror på att lyfta frågan i första steg till den som är era barn 
närmast.  
 
Denna första tid kommer Lena Andersson, specialpedagog att arbeta 25% som Tf 
biträdande rektor och Susanne Hasting kommer att samarbeta med Lena Andersson. 
 
Elevhälsa 2016 
Rektor, Caroline Ojanlatva 

Biträdanderektor/special pedagog ( Vakant) 
Speciallärare Grundstenen, Lena Andersson 

Speciallärare Vita huset , Cecilia Wiberg 

Skolsköterska, Anna Högberg 

Skolpsykolog, Mari Fransson 

Kurator, Lena Norberg 
 
Ledningsfunktioner: 
Caroline Ojanlatva, rektor 
Vakant, biträdanderektor/specialped, 50%+50%  
Arbetslagsledare: 
F-3, Camilla Jansson 

4-6, Helen Hillby  
Fritids, Kristian Larsson 

Skyddsombud: 
Max (kommunal) 
Camilla (Lärarförbundet) 
Susanne H/Helen H (Lärarnas riksförbund) 
Administration 
Susanne Molin 
Helene Lyon 
Vaktmästeri 
Helene Lyon 

 

Nu närmast har vi besök av arbetsmiljöinspektionen fredagen den 22 januari, vilket är bra 
för vår skola och dess utveckling. Jag återkommer med information kring besöket längre 
fram.  
 
Jag hoppas också att ni alla har bokat in tisdagen den 26 januari 18.00-20.00 när vi slår upp 
dörrarna till vår skola. Det är ett gediget program under kvällen och alla har här möjlighet 
att få en inblick i vår verksamhet.  
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 Fredagen den 15 januari kommer alla vårdnadshavare som har ett barn som ska börja i 
förskoleklass eller går i en skola som inte har nästkommande årskurs på sin nuvarande skola 
att få hem ett brev där de inbjuds till att göra ett skolval inför hösten 2016. 
 
Valet kommer att vara öppet mellan den 15 – 31 januari. Under denna period kommer det 
att finnas bemanning varje vardag mellan 9-17 i Kommuninformation i Stationsgallerian 
(Stationsgatan 12) för de som behöver hjälp med att göra ett skolval.  
 

 
 
 
Väl Mött på Östra Stenhagenskolan! 
 
Bästa hälsningar,  
                                                                                                          
Caroline Ojanlatva 
Caroline.ojanlatva@uppsala.se                                            
Rektor 
Östra Stenhagenskolan 
 

 
 
                                                                                                                 Ut och Njut! 
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