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Nu går vi mot ljusare tider och det är så härligt! 
 
Sportlovsveckan gav oss alla nyvunnen energi och vad jag förstår har alla som varit lediga och även på 
fritids kunnat koppla och njuta av ledigheten. 
 
Nu går vi mot nya mål och nya möjligheter där vårt nästa andrum blir påsklovet v.13.  
 
Rekrytering av biträdanderektor/specialpedagog är nu klar och vi hälsar Christina Wallin Franzon 
välkommen till oss på Östra Stenhagenskolan med start i början på juni. 
 
Grundsärskolan har nu anställt en rektor, Lotta Franzen då Berit Edwards går i pension. Lotta tillträder den 
21 mars och vi hälsar henne välkommen till oss på Östra Stenhagenskolan 
 
Nya elever 
Vi har tre nya elever som börjat hos oss i f-klass, åk 1 och åk 2. Vi hälsar dem välkomna till Östra 
Stenhagenskolan. 
 
Medarbetare 
I februari började Kennet Holmgren hos oss som extra resurs. Han arbetar främst uppe på Grundstenen, 
men på lov kommer även lågstadiets barn att få träffa honom på fritids. Kennet kom till oss genom Navet 
som samordnar utbildnings-och arbetsmarknadsinsatser. Han kommer att vara hos oss ett år till att börja 
med. Sandra Andersson börjar nu i mars och kommer att vara i 2B som extra resurs.  
Vi förstärker nu även på lågstadiet med Susanne Hasting (lärare)som tidigare arbetat på Grundstenen.  Alla 
som arbetar i skolansvärld har lämnat in ett utdrag från polisregistret och är intervjuade innan de börjar 
arbeta. Detta gäller även de som är anställda av vikarieförmedlingen. Detta informerar jag om då det 
uppkommit frågor kring det. 
 
Arbetsmiljöverket var hos oss den 22 januari vilket var oerhört berikande. Vi har nu satt igång ett 
Systematiskt arbetsmiljöarbete där vi i den gruppen först och främst har inriktat oss på de områden som vi 
fick nedslag på. 1, Arbetsbelastning för samtlig personal - riskbedömning och handlingsplan. 2, Våld och 
hot – undersökning och riskbedömning. 3, Buller – undersökning och riskbedömning. Detta arbete har 
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redan påbörjats och en handlingsplan är upprättad. Det handlar om att ha tydliga riktlinjer om hur vi 
arbetar förebyggande och systematiskt för att främja en god arbetsmiljö. Östra Stenhagenskolans hot – 
och våldsplan kommer att läggas ut på hemsidan. Under 2016 kommer vi att arbeta fram en 
arbetsmiljöhandbok för Östra Stenhagenskolan.  
 
 
 
Utvecklingssamtal 
 
Snart har de flesta klasser haft sina utvecklingssamtal. De flesta mentorerna börjar mer och mer gå över till 
”elevledda samtal”. Det innebär att eleven tillsammans med mentor har förberett sig inför samtalet och 
leder det. För att kunna göra det behöver eleven vara medveten om vilka mål som hen arbetar mot, vad 
som gått bra och vad som behöver tränas vidare på för att nå kommande mål. Att kunna reflektera över 
sitt eget lärande och styra mot målen gör att eleverna kan ta ansvar över sitt lärande och sin utveckling. 
Enligt aktuell forskning är även detta sätt en av de mest framgångsrika arbetssätten för att eleverna själva 
ska utveckla sitt lärande. 
Tillsammans med mentor och förälder sätter eleven upp nya mål i den individuella utvecklingsplanen. 
Målen vi talar om är kunskapskraven i åk.3, åk 6. Detta är ett tillfälle där skola och hem kan samverka för 
att hjälpa eleven att lyckas. Är målen rimliga och finns försutsättningarna. Hur såg omdömet ut vid 
terminslut och vart är vi nu på vår väg mot målet? 
Vid utvecklingssamtalet kommer även frånvaron att ses över. I vår elevhälsoplan har vi upprättat rutiner 
vid för hög frånvaro. Elevhälsoplanen kommer även den att ligga på Hemsidan. 
Vår Webredaktion har haft sitt första möte där vi ser över vår hemsida och våra informationskanaler. Vår 
tanke är att det ska vara likt, men unikt. Arbete pågår och har du tips och idéer på något du saknar 
information om så är du välkommen med dina synpunkter. De flesta klasser skriver i dag hembrev där du 
som förälder får ta del av vad som händer i klassen. Några klasser har även en blogg som är knuten till dem 
där all information om klassen läggs in.  
 
Nuläge 
Det är lugnare i vårt skolområde nu informerar Lena Norberg, kurator som deltar på SSP träffar varannan 
vecka. Det är en förening där skola, socialtjänst och polis samarbetar. 
På skolan upplever vi alla att det råder glädje och goda energier. Till och med våra städerskor Olga och 
Pong berättade att de kunde känna en skillnad i klimatet på skolan. Jag upplever desamma, incidenterna 
har minskat. Självklart så blir det konflikter som vi tillsammans tar tag i på största allvar. Innan sportlovet 
var det oroligt i åk.6, men här vill jag börja med att berömma dem alla. Både lärare och elever tillsammans 
med elevhälsa har påbörjat ett gemensamt arbete för att alla ska må bra i klassen och därmed få arbetsro 
så att de kan fokusera på kunskap och undervisning. Alla vill må bra och ha ett trevligt klimat. När det är 
extra oroligt i någon enhet/klass så lyfter mentorerna det först med parallell kollegorna sedan till 
Arbetslaget och sedan till elevhälsa. Vi arbetar tillsammans med gruppen och individen, allt för att finna 
nycklarna till oro och ohälsa. Blir det nödvändigt så kallar vi in föräldrar för att vi alla ska hjälpas åt tills 
klassen är på rätt spår. 
När något händer på vår skola så är det viktigt att mentorerna får vetskap om det i ett första läge. För att vi 
alla ska få arbetsro så är det viktigt att vi följer våra rutiner. Ingenting ska sopas under mattan. Om en elev 
upplever att det inte känns bra eller blir utsatt så har vi rutiner i vår ”likabehandligsplan” som vi alla ska 
följa.  

 
Språkbruk 
Det har framkommit att flera elever i olika klasser använder sig av ett kränkande språkbruk utan att 
reflektera över vad det betyder. Vi har lyft detta i samtliga klasser och kommer inte att acceptera det 
språket. Det kommer att gå ut information från mentorerna hur vi kommer att arbeta vidare med språket. 



 3 

Samtala gärna hemma med era barn om intrycket du ger av dig själv beroende på vilket språkbruk du 
använder. Hur vill du uppfattas? Att använda sig av ett kränkande uttryck är lika illa som att ge sig på någon 
fysiskt. 
 
 
 
Föräldraforum  
Detta är ett forum där föräldrar och personal kan arbeta tillsammans med aktuella frågor som rör 
skolutveckling. Den 1 mars samlades vi för första gången i vårt personalrum. Det var 5 aktiva föräldrar som 
deltog tillsammans med ledningsgruppen på skolan. Se protokoll.  
Nästa träff blir tisdag den 24 maj 17-18.30 i personalrummet. Välkomna! 
 
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!  
 
Nationella proven startar den 14 mars i åk.3 och pågår fram till 20 maj. Det är en tid då skolan inte 
kommer att bevilja ledighet för elever i åk.3. Detta gäller även för åk.6 under de tillfällen som NP äger rum. 
Det är många moment som ska planeras in och dessutom är det viktigt att man gör proven i rätt ordning. 
Nu håller vi tummarna att alla får vara friska under denna tid. 
 
Våra speciallärare kommer att ha klasskonferenser tillsammans med samtliga klasser. 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. I förskoleklassen ser vi 
hur grupperna ligger till både socialt och kunskapsmässigt inför nästa läsår. Alla resultat tas upp på 
elevhälsan av speciallärana. 
 
Studiedagar och klämdagar under vårterminen: 
Klämdag 6 maj skolan stängd (fritids öppet för dem som anmält behov) 
Måndagen 9 maj Studiedag skolan stängd (fritids öppet för de som anmält behov) 
Torsdag den 9 juni Skolavslutning 
Fredag 10 juni Studiedag för hela skolan (hela skolan är stängd) 
 
Nu börjar vi även planeringen för läsåret 2016/2017 vad gäller elevunderlag, personalunderlag samt 
lokaler. På onsdag har ledningsgruppen ett första möte där vi behandlar dessa frågor.  
 
Läsårsdata 2016/2017 
17 augusti upprop skolstart 
30 september studiedag (fritids öppet) 
V.44 LOV,  Fritids öppet för de som har anmält behov. 
21 dec terminsavslutning  
 
Väl Mött på Östra Stenhagenskolan! 
 
Bästa hälsningar,  
                                                                                                          
Caroline Ojanlatva 

Caroline.ojanlatva@uppsala.se                                            
Rektor 
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