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 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Rektorsbrev 2017-02-24 
 

Tiden går fort när man har roligt och det har vi här på Östra Stenhagenskolan. Nu hoppas vi att ni alla har 

njutit av en väl förtjänt ledighet och kommer tillbaka med nyvunnen energi och glädje. Här på skolan har 

fritidshemmet haft varierade och spännande aktiviteter. Det gör gott i hjärtat när man ser den kreativitet som 

råder under loven. Det har varit allt från schackturnering till skridskor och korvgrillning. Det har med andra 

ord också varit lov här på skolan. 

 

Under lovet har vi i ledningen förberett oss inför skolinspektionens besök. Vi är en av skolorna i Uppsala 

som kommer att få granskning i vår. Vecka 17 kommer de på besök och innan det så är det en del dokument 

som ska sändas in. Vi ser detta som ett bra tillfälle att tillsammans med våra medarbetare gå igenom vår 

skolas verksamhet.  

 

Nu ser vi med glädje fram emot en underbar vår. Tänkt vad solen och små vårtecken kan bidra till både 

skratt och arbetsglädje.  

 

Förberedelseklass på mellanstadiet 

Under februari månad har kommunen diskuterat hur de ska organisera för Lysa enhetens mellanstadieklass 

på Grundstenen. Förberedelseklasser ska ha ett nära samarbete med en grundskola och vara klassplacerade 

enligt lag. Vi har tillsammans kommit fram till att de ska tillhöra Östra Stenhagenskolan från och med den 1 

april. Det är i dag en förberedelseklass med 20 mellanstadieelever och hela organisationen med personal och 

elever går över till oss. Det innebär att eleverna kommer att få en klassplacering hos oss på mellanstadiet. Vi 

ser fram emot att de ska tillhöra oss då vi redan startat ett samarbete med dem. Vi hälsa Christina Wallen 

och Annika Ljunglöf välkomna till oss. 

 

Vi har även haft brandskyddstillsyn på skolan och gått igenom allt som har med brandskydd att göra. Vårt 

nästa steg här att alla medarbetare som inte gått brandutbildning ska göra det under vår- och hösttermin. 

 

Nationella prov åk 3 och åk 6 

De nationella proven har nu startat i åk 6 och våra elever i åk 3 kommer att börja med NP vecka 11-v.20. 

Under denna period kommer skolan inte att bevilja någon ledighet. Det är mycket som ska organiseras kring 

proven så vi håller tummarna att alla får vara friska under denna tid. Vi önskar alla elever lycka till! Ingen 

ska känna stress och oro över dessa prov, däremot så får vi en tydlig bild över vilka kunskaper som våra 

elever har och vad vi behöver träna vidare på. 
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Alla proven kommer att samrättas/bedömas av lärare från Vänge, Järlåsa, Västra och Ramsta. När det är 

klart så kommer våra förstelärare tillsammans med mentorer att analysera resultaten. Detta tar vi med oss i 

vår verksamhetsplan inför nästa läsår.  

 

SKL enkäter (Sveriges kommuner och landsting) 

Nu är det dags för våra elever att svara på denna enkätundersökning som görs varje år. Eleverna får här 

svara på frågor om hur de upplever sin undervisning, sin skolsituation samt trygghet och arbetsro. Dessa 

enkäter ger oss riktlinjer på vad vi behöver utveckla på skolan som enhet och ger även pedagogerna svar på 

vad de behöver utveckla i sin undervisning. 

Hela skolan analyserar dessa enkäter och de ligger som underlag till vår kommande verksamhetsplan. Vi ser 

vad behöver skolan behöver lägga fokus på? 

 

Elevhälsa 

En fungerande elevhälsa är en framgångsfaktor när det gäller att ”alla elever ska lyckas om vi ger dem rätt 

förutsättningar”. Vi börjar nu se resultat på minskade elevhälsomöten och akutärenden vilket tyder på att vi 

har gemensamma strukturer som vi alla följer. Elevhälsa börjar i klassrummet och här är det av största vikt 

med ett bra samarbete med er vårdnadshavare. Ni känner era barn och har stor kunskap om vilka behov de 

har. Pedagogerna ser era barn i ett annat sammanhang och har kunskaper på hur ert barn tillgodogör sig 

undervisningen och agerar i ett större sammanhang. Dessa båda värdar är även det en framgångsfaktor för 

om ert barn/ vår elev ska lyckas eller inte. Vi kommer inom kort att lägga vår elevhälsoplan på vår hemsida. 

 

Klasskonferenser 

Under februari månad har vi klasskonferenser med alla klasser och personal. Här ser vi över hur eleverna 
ligger till kunskapsmässigt för att tillsammans säkerställa att alla får den hjälp man är i behov av i 
klassrummet. Vi tittar på extra anpassningar och kunskapsnivå i samtliga ämnen. 
Detta är ett tillfälle för ledning och elevhälsa att få ta del av måluppfyllelse och behov i alla klasser. 

Personalen gör här en presentation av sin klass både på grupp och individnivå. Underlagen från våra 

klasskonferenser tar vi med oss i vår organisationsplanering inför läsåret 17/18.  

 

Organisation/lokaler 

Vi har redan börjat se över organisationen till nästa läsår och schema planeringen är i full gång. Allt för att 

det ska bli en så bra organisation som möjligt. Under mars månad kommer vi att få reda på hur många elever 

vi får till våra förskoleklasser. I dag är det ca 50 förskoleklasselever anmälda. 

I nästa rektorsbrev har vi säkert mer att berätta om detta.  

 

Elsistema 

Vi är glada att få informera er om att Elsistema kommer att få fortsätta här på vår skola även nästa läsår. De 

kommer att undervisa i förskoleklasserna, åk 1 och åk 2. Mer information kommer längre fram. Vi ser fram 

emot att planera detta tillsammans med dem så att vår musikundervisnigen och ElSistema kommer att 

samverka med varandra. 

 

Trafiken 
Vi uppmanar alla föräldrar att tänka på riktlinjer och förbud att köra in på skolans område. Det finns 
föräldrar som kör in på skolansområde när de ska hämta och lämna sina barn. Det är förbjudet! Vi 
uppmanar nu alla att respektera detta!  
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Viktiga datum: 

 

8 mars kl 18-19.00 Information om Unikum (musiksalen) 

 

4 maj kl.18-19.00 Information om KiVa (musiksalen) 

 

Vecka 15 Påsklov 

 

26 maj klämdag, skolan är stängd.  Fritidshemmet är öppet för de barn som anmält behov av omsorg. 

 

5 juni klämdag, skolan är stängd. Fritidshemmet är öppet för de barn som anmält behov av omsorg. 

 

9 juni  8.15-12.00 Läsårsavslutning 

 

12 juni Studiedag för all personal – skolan är stängd 

 

Sommarfritids på Östra Stenhagenskolan v.27-v.30 Gemensamt med Västra, Vänge, Järlåsa och Ramsta. 

Mer info kommer längre fram. 

 

14 och 15 augusti är det studiedagar för hela skolan – skolan är stängd. 

 

21 augusti Upprop, nytt läsår 17/18 hälsas välkommen! Mer info kommer. 

 

 

Vi önskar er alla en skön vår och ett gott samarbete! 

 

Caroline Ojanlatva                                                                                 Christina Franzon Wallin 

Rektor                                                                                                    Biträdande rektor 

Caroline.ojanlatva@uppsala.se                                                         Christina.franzon-wallin@uppsala.se 
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