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 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Rektorsbrev 2017-05-22 
 

Fredagen den 12 maj firade östra Stenhagenskolan 25-år och hela skolan stod i gung. När vi alla stod 

samlade vid amfiteatern och höll vårat rektorstal till elever och personal på skolan kunde man nästan skära i 

luften. Det var en samling elever som visade att de var stolta över att tillhöra Östra Stenhagenskolan. När vi 

dansade ”Maccarena” var vi-känslan på topp! Det var även roligt att vi fick lite uppmärksamhet i tv/UNT – 

allt positivt ska uppmärksammas är vi säkert överens om.  

 

Med denna positiva anda försöker vi nu avrunda läsåret med att kämpar på med kunskapsresultat och höja 

måluppfyllelsen på skolan.  

 

Allt detta blandas med härliga traditioner och utflykter i de olika årskurserna blandas med undervisning och 

lärande. Vi har fantastiska elever, personal och föräldrar som idag samarbetar för barnens bästa. Det är 

ingenting vi bara säger utan nu har vi också papper på det via skolinspektionen som granskat vår skola. Vi 

sänder med beslutet där det står att Östra Stenhagenskolan uppfyller alla kriterier på de områden som 

granskats och därmed läggs utredningen ner. 

 

Vi kan bara önska oss alla grattis och konstatera att vi är på rätt väg och kan bara fortsätta alla processer som 

vi påbörjat. Fortsätta att verka efter att ”alla elever kan lyckas om skolan bara skapar rätt förutsättningar”. 

För oss blir detta betydligt enklare när vi har ett så fint samarbete med er föräldrar.  

 

Att skapa en skola där alla tar ansvar, kommunicerar och tillsammans finner ut det bästa anpassningarna för 

våra elever kommer att leda till utveckling och lärande. 

 

Nu närmast kommer den efterlängtade Karuselldagen där våra elever ska få en trygghet i vad som komma 

skall. Alla övergångar är oerhört viktiga i byte av pedagogisk personal och under juni dagarna kommer vi att 

ägna en del av tiden till det. 

 

Organisationen är snart intakt och vi hälsar några nya medarbetare välkomna till oss: 

Teija Nivala mentor åk 1 

Linnea Anerfält musiklärare 

Veronika Andersson förberedelseklass och pedagogiskt stöd på mellanstadiet 

Helena Hagegård träslöjdslärare 

Mimmi Berger Jonsson speciallärare 

Amira Chamdin studiehandledare 
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Bilal Abdul Hamid – resurs och fritidshemsassistent 

Kelvin Kerali – resurs och fritidshemsassistent 

Sofi Telning – resurs och fritidshemsassistent (4-6:an) 

 

Vi håller fortfarande på med rekrytering av mentor åk 4 som vi beräknar bli klara med i nästa vecka. På 

karuselldagen kommer blivande 3A att mötas av Eva Nylund som även hon kommer att arbeta i båda våra 

fyror till hösten.  

Ellen kommer att pröva sina vingar på en annan skola i kommunen och vi önskar henne lycka till. Vi 

kommer att gå ut med en förskollärarannons inom kort. 

Korallen kommer troligtvis att utökas till nästa läsår och här går vi ut med en annons till nästa läsår.  

 

Denna organisation är den vi ska förhålla oss till, men vi får alla reservera oss till att det kan ske 

förändringar då vi arbetar med människor. 

Våra resurser som finns i de olika klasserna är aldrig fasta utan vi organiserar utifrån behov och därmed kan 

resurser omfördelas under läsåret. 

 

Läsåret 2017-2018 

Antal elever: 63 

 

Grön grupp 

Aline 100% 

Klara 100% 

Sandra O 100% ”fsk assistent” 

 

Gul grupp 

Vakant 100% 

Sara 75% 

Sandra A. 50% 

 

Röd grupp 

Mariette 100% 

Özlem 100% 

 

 

 

Elevantal: 61 

 

1A Sofia Åslund och Marlen 

1B Anna-Karin och Pedro 

1C Teija och razha 

Elevantal: 66 

 

2A Camilla och Gunnel 

2B Anna K.och Roobina 

2C Dylan och Hossein 

 

Antal elever: 68 

 

3A Ellinor och Pernilla 

3B Rebecka och Erik 

3C Carina och Bilal 

 

E- huset 

Awaz  

Kasia  

Kelvin? 

 

Antal elever: 47 + 1 

 

4A vakant och Kelvin? 

4B Tove och Kasia 

Eva lärare 50% i båda åk 4 

Antal elever: 52+ Västra 6 + FBK 
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5A Anna G. 

5B Razan 

Veronica 30% SVA 

Resurs: 

80% Ayla 

 

Antal elever: 30  

Helen  

Karin  

Veronica SVA/ So 

Wivi 75% resurs 

 

Korallen: 6 elever 

Carola  

Vakant  

Ulrika resurs 

 

De som behöver fritidshem kommer att 

ha det på våra befintliga 

fritidshemsavdelningar (Sofie) 

4-6:an 

Magnus 

Helena  

Sofi 80% resurs 

Antal elever 24 

Annika 90% 

Christina 50% 

Veronika50%  

Amira studiehandledare 

 
100% rektor, Caroline 

100% biträdande rektor Christina 

50% fritidshemssamordnare, Kristian 

 

Arbetslagsledare: 

Fritidshemmet: Kristian 

Lågstadiet: Camilla 

Mellanstadiet: Karin 

Förskoleklass: Aline 

Susanne  skoladministratör 

Helen skoladmin/vaktmästare 

Max IT 

Krille  vaktmästare 

 

Elevhälsa: 

Caroline rektor 

Christina specialpedagog,   

Lena100% Speciallärare  

Mimmi 80% speciallärare 

Cecilia 100% Speciallärare  

Mari 80% Skolpsykolog, 

Lena 80% Skolkurator,  

Josefin80% Skolsköterska, 

Anna 20% skolsköterska 

 

Awaz språkstöd/fritidshemsassistent 

Tazim nyanlända och SVA lågstadiet 

Göran Idh och elevensval 

Jamil Idh 

Sandra O. IDH (åk 1) 

Linnea musiklärare och elevensval 

Ewa  bildlärare och elevensval 

Helena träslöjd 

Helen A textilslöjd 

Sedije följer slöjdlärarna 

Västra 10% HKK 
 

Kiva team: 
Lena Norberg 
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Lena Andersson 

Gunnel Wärngren 

Eva Nylund 

Özlem Kandemir 

Carina Malmesjö- Bröms 
 

Vi hoppas nu att alla känner sig nöjda med morgondagens karuselldag och vi hoppas att ni kontaktar 

blivande mentor om ni har funderingar eller känner oro. 

 

Vi i ledningen arbetar just nu med vår verksamhetsplan och kommer att analysera och utvärdera året som 

varit tillsammans med all personal under juni dagarna. 

 

De resultat som vi tittar på är resultaten på SKL-undersökningen, måluppfyllelsen på vår skola, Nationella 

prov resultat åk 3 och åk 6 över tid, betyg. 

 

Vi analyserar även medarbetar undersökningen i kommunen och upprättar här en handlingsplan för 

kommande läsår. Det är viktigt att vi i ledingen granskar våra medarbetares arbetsmiljö. 

 

Då skolinspektionens beslut visar på att vi kan arbeta på med våra påbörjade processer inom skolan kan vi 

här ta med deras analys av resultaten vår verksamhetsplan. 

 

Under hösten kommer vi att gå in i läslyftet och fortsätta arbeta vidare med språk och kunskapsutvecklande 

arbetssätt som är ett kommunövergripande beslut. Detta ser vi alla mycket fram emot. Just nu är vi i 

organisationsstadie för det. Detta har givit goda resultat för kunskapsutveckling i landet då det bygger på ett 

kollegialt lärande och som pedagog att utveckla sin undervisning i alla ämnen. Mer information kommer 

längre fram. 

 

Vi knyter ihop säcken då det snart är dags för skolavslutning den 9 juni och programmet för dagen kommer 

ut inom kort. Det ska bli så sorgligt att säga hejdå till våra åk 6 elever, men de är nu redo att ta nya steg ut i 

livet. Nya sex åringar kommer in och det ser vi fram emot: 

 

Vi har alla kämpat på olika sätt och är väl värda en skön sommarledighet 

 

Viktiga datum: 

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. 

 

Caroline Ojanlatva                                                                                 Christina Franzon Wallin 

Rektor                                                                                                    Biträdande rektor 

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

 

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