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  Välkomna tillbaka till ett nytt skolår 2016/2017             

  
  

 

 
Nu har startskottet gått för ett nytt spännande läsår. Detta år har vi 25–års jubileum 
och det är något som vi såklart måste fira både i stort och i smått. 
Som vi, rektorer sa i vårt uppropstal har vi alla ett härligt äventyr framför oss och vårt  
viktigaste träningsläger har startat, så häng med!!! 
 
Vi ska tillsammans få Östra Stenhagenskolan att utvecklas och blomstra. Vi 
ser alla möjligheter som vi har framför oss och allt spännande som väntar runt hörnet, 
men det är när vi stöter på utamningar som vi alla prövas. Vår önskan från ledning och 
personal är att vi tillsammas i kommunikation finner lösningar för våra elever/era barn. 
 
Nu tar vi våra första gemensamma steg på detta läsår och vi är så glada att hälsa våra  
förskoleklass elever och föräldrar välkomna till oss. Vi har även ett antal nya elever  
i åk 1-6 och vi hoppas att alla tar emot dem på bästa så att de snabbt kommer in i  
gemenskapen i klassen/ föräldragruppen. 
 
Vi har alla ett gemensamt ansvar över hur vi talar om skolan/ 
ledning/pedagoger och klasskamrater. Tänk på att det är vi tillsammans som påverkar  
bilden av vår gemensamma skola. 
 
Vi är även glada att hälsa våra nya medarbetare välkomna till oss på skolan: 
 
Josefin Krona – skolsköterska 
Anna Salmonsson – musiklärare 
Carola Boström – Lärare Korallen 
Sofia Åslund – Lärare i 3B 
Helena Arenroth – Klasslärare i 4-6  
Sandra Olsson – lärare i förskoleklass 
Sara Eriksson – fritidshemsassistent i förskoleklass/fritidshem        
 
För att skapa en miljö där vi alla kan utvecklas på bästa sätt önskar vi att ni skapar en  
god kommunikation med ert barns mentor. Det är dit ni i första hand ska vända er om  
ert barn inte mår bra eller ni har frågor om lärande och utveckling. 
Mentor har som ansvar och möjlighet att konsultera med vårt idag  
fullsatta elevhälsoteam och får här stöd och handledning.  
 
I vårt elevhälsoteam ingår: 
 
Caroline Ojanlatva, rektor 
Christina Franzon Wallin, biträdande rektor/specialpedagog 
Lena Andersson, speciallärare mellanstadiet 
Cecilia Wiberg, speciallärare lågstadiet 
Mari Fransson, skolpsykolog 
Lena Norberg, skolkurator 
Josefine Krona, skolsköterska 
 
 
 
 

 

 
Höstens kalendarium 
 

Höstterminen 

17 augusti – 21 

december 

 

Studiedag/lov  
30 september 

(lärarna 

planeringsdag)  

31 oktober -4 

november (lärarna 

studiedagar) 

Fritidshemmet är 

öppet för de elever 

som har behov och 

anmält omsorg. 

 

Föräldramöte 

Fskl 30/8 18-19.30 

1-3  6/9   18.19.30 

4-6  13/9 18.19.30 

 

Föräldraforum med 

Tema 

18/10 KiVa 18-19.30 

17/11 Unikum 
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I vår ledningsgrupp ingår:  
 
Helen Hillby, arbetslagsledare mellanstadiet 
Camilla Jansson, arbetslagsledare F-3 
Kristian Larsson, arbetslagsledare och fritidshemssamordnare för fritidshemmet 
 
 
Alla telefonnummer finns att hämta på vår hemsida, 
 www.ostrastenhagenskolan.se  
 
 

                        Nytt för detta läsår är att vi går in i en ny lärplattform ”Unikum”. Se. bilaga. Vi har stora  
förhoppningar att detta kommer att underlätta kommunikationen och öka delaktigheten  
mellan skola och hem. Under höstterminen kommer vi att använda både Unikum och  
mail under en inskolningsfas.  Den 17 november har vi en informationskväll kring 
Unikum och vi hoppas att så många som möjligt kommer till den. 
 
Vi kommer även att bli en certifierad KiVa skola där alla samverkar, skola –  
fritidshem - Lysa – grundsärskolan – lokalvårdare – måltidsenheten och ni föräldrar. 
Detta för att skapa en skola med noll tolerans mot mobbing och kränkande behandling.  
Se bilaga. Den 18 oktober kommer skolan att ha en informationskväll för föräldrar om 
KiVa och vad det innebär. 
 
 
Vi kommer den närmsta tiden att arbeta med vår verksamhetsplan och de mål som 
är uppsatta för detta läsår. Under läsåret kommer våra planer att revideras och dem  
går att hitta på vår hemsida. 

 
  
 
Ni kommer att kunna följa vårt arbete via informationsbrev ca en gång i månaden.  
 
 

                      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 
 

http://www.ostrastenhagenskolan.se/

