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Vårhälsning från rektor på Östra Stenhagenskolan 

Bästa vårdnadshavare, 

Jag hoppas att ni alla har haft en skön och vilsam påskhelg med lagom mycket godis. Nu efter 

påsklovet är det tio veckors nedräkning kvar på terminen. 

Som ni kanske noterat har Stenhagenskolan fått beteckningen Östra framför namnet. Detta för att 

det ska framgå att skolorna i Stenhagen har ett nära samarbete, och förhoppningsvis kan besökare 

lättare hitta rätt. Östra och Västra Stenhagenskolan är två skolor med gemensam ledning och 

gemensamt uppdrag att verka för elever i området. Personalgrupperna samarbetar på flera plan. 

Veckan innan påsklovet fick Uppsala påhälsning av en delegation av skolpersonal från Minneapolis, 

USA. På tisdagen stod skolorna i Stenhagen värd. Våra gäster fick ett fantastiskt mottagande i form av 

körsång, musikframträdanden och dansuppvisningar – åk 6 bjöd till och med upp gästerna på dans! 

Därefter fick de en rundvisning och tillfälle att prata med elever och personal. Något de tyckte var 

imponerande är den positiva och förtroendefulla relation som finns mellan elever och pedagoger på 

våra skolor. Vi kunde enas om att barn är barn, i Uppsala såväl som Minneapolis. Till hösten hälsar vi 

på i Minneapolis. Jag tycker att det är viktigt att som skola vara del av samhället och världen i stort. 

Då är jag säker på att vi kan ge eleverna en bättre utbildning. 

Strax innan påsk besökte elever från mellanstadiet SciFest på Fyrishov, en mässa av unga för unga i 

syfte att öka intresset för vetenskap och teknik. Just detta är en fråga som ligger mig varmt om 

hjärtat då vår förståelse av naturen och vår höga levnadsstandard är helt beroende av vetenskapliga 

och tekniska framsteg. Utifrån detta har jag tillsammans med lärarna i åk 5 och 6 beslutat om att 

under våren låta dessa klasser åka till Tom Tits Experiment i Södertälje. 

I övrigt är det mycket nationella prov och rättning av dessa på gång, både i åk 3 och 6. Rättningen 

sker gemensamt mellan lärare i Stenhagen och Hagunda. Denna termin har de nationella proven i SO 

och NO i åk 6 har blivit frivilliga. Efter att ha rådgjort med elever och personal har jag beslutat att 

ställa in dessa prov, på så sätt får vi mer tid att förbereda eleverna för de obligatoriska proven. 

På personalsidan har vi förstärkt mellanstadiet med ytterligare en behörig lärare på mellanstadiet, 

Johan Persson, för att kunna erbjuda eleverna mer stöd. Specialpedagog Mehrnosh Ensafmanesh 

från LYSA är inkopplad motsvarande en halvdag i veckan för handledning av personal och 

kartläggning. Dessvärre kommer vår mycket uppskattade skolpsykolog Leena Sundsten att efter 

denna termin att återgå till arbetsuppgifter inom gymnasieskolan. En ersättare kommer att 

rekryteras under våren. Planeringen inför nästa läsår är i full gång, både vad gäller elever, personal 

och lokaler. Vi ser att det kommer att vara fler elever på skolan till hösten och vi håller på att 

förbereda för detta. 

Nu ser vi fram emot superproduktiva sista veckor på terminen där elever och personal blomstrar 

ikapp med hägg, syrén och tulpaner!  

Alper Yilmaz, Rektor Östra Stenhagenskolan 

e-post: alper.yilmaz@uppsala.se, telefon: 018-7278810 
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