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Solen skiner både ute och inne här på Östra Stenhagenskolan.  
 
I klassrummen råder glädje och engagemang både vad gäller elever och personal. Det  
är en ära och en stolthet att få leda denna skola. Varje dag tar vi nya steg mot nya mål, 
i ett klimat där man delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter både stora som 
små. Tänk så fort detta läsåret har gått. Nu är det slutspurt med ett långt härligt  
sommarlov som står för dörren.  
 
Vi har under terminen arbetat flitigt med våra prioriterade mål och strategiska satsning- 
ar,  
- Genomsnittlig meritpoäng åk 6 i övre kvartilen i Uppsala kommun 
- Skolan ska även i övrigt visa studieprestationer över kommungenomsnittet. 
- En trygg och inkluderande skola för alla elever som vårdnadshavare och som 

elever väljer för skolgång f-6 och rekommenderar till andra. 
- En stabil lärargrupp som med mod och engagemang utmanar varandra och 

eleverna ständigt utvecklas. 
 

1, förbättrade kunskapsresultat 
2, språkkutvecklande arbetssätt 
3, kollegialt lärande 
4, trygghet och värdegrund 
 
Det ska nu bli spännande att se hur våra resultat ser ut på nationella proven och SKL –  
enkätundersökning som gjorts i åk5 (mjuka värden). 
 
Utvärderingar pågår under maj månad och på våra studiedagar. Efter det så skriver vi  
vår nya verksamhetsplan för läsåret 2016/2017 

 
 
Det jag kan dela med mig till er som rektor i nuläget är att vi idag har ett klimat på  
skolan där det finns arbetsro på alla nivåer. 
 
 
Länk till vår hemsida www.ostrastenhagenskolan.uppsala.se 
 
 
 
Gå gärna in på klassernas bloggar och läs om verksamheten som pågår. Nu i veckan  
arrangerades ”hela skolan läser” i idrottshallen. Det var en fantastisk upplevelse där 
alla klasser lyfter vikten av att läsa varje dag minst 15 min för att uppnå en  
god läsutveckling. 
 
Här på skolan handlar mina dagar om att knyta ihop läsåret 2015/2016 och blicka fram 
mot nästa spännande läsår 2016/2017. 
 
Jag hoppas att alla elever och föräldrar känner en trygghet och tillit vårt planerings- 
arbete vad gäller organisation/lokalarbete. Alla ska nu ha fått information som rör  
den enskilda klassen och vilka förändringar som kan förväntas. 

 

 
Vårens kalendarium 
 

Föräldraforum 

Tisdag 24 maj 17.00-

18.30 

 

Infomöte blivande f-

klass 

Torsdag 26 maj kl 18-

19 

 

Skolavslutning 

Torsdag 9 juni  

9.45 samlas alla vid 

Amfiteatern 

 

Fritidshemmet är 

stängt   

Planeringsdag 10 juni 

 

Studiedag/lov  
13 & 14 juni (lärarna) 

Fritidshemmet öppet 

 

Sommarfritids på 

Västra 

Stenhagenskolan 

Veckorna 27-30 

Östra 

Stenhagenskolan 

stängd. 

 

Fritidshemmet är 

stängt 

Planeringsdagar 11 & 

12 augusti 

                                     
Terminsstart / Upprop 

höstterminen 2016 

Onsdag 17 augusti 

med start i 

klassrummet 8.15 

 

 
OBS ! 

Fritidshemmet är 

Stängt 10/8 samt 

13/8   
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Den 26 maj när karuselldagen är få alla elever träffa sina blivande mentorer och se på  
sina blivande klassrum.  
 
Just nu så håller jag på med rekryteringar till våra små undervisningsgrupper, lärare 
till blivande 3B och en annons för fritidspedagog kommer att utlysas i nästa vecka. 
 
Denna vecka har vi anställt en vikarierande musiklärare då Rebecka J går på föräldra- 
ledighet. Välkommen önskar vi Anna Salmonsson som börjar i augusti.  
 
Biträdande rektor/specialpedagog Christina Franzon Wallin börjar den 7 juni. Mer info 
om organisationen kommer i sommarbrevet i juli. 
 
Jag vill passa på att informera er om att skolan kommer att bli en KiVa skola från och 
nästa läsår. Det första vi kommer att göra nu i maj är att alla elever kommer att få delta 
i en ”situationskartläggning” enkätundersökning som sammanställs av Åbo universitet. 
Detta görs varje år och vi kan följa vår utveckling på skolan och jämföra oss med andra 
KiVa skolor. 
Gå gärna in på länken nedan och läs mer. 
KiVa är ett finskt evidensbaserat antimobbingprogram där alla vuxna på skolan ska 
arbeta medvetet utifrån ett utarbetat koncept. Ni kommer att få mer information i höst. 
 

 
http://www.kivaprogram.net/sweden/handbok_for_foraldrar 
 
Arbetsmiljöverket har nu godkänt vår handlingsplan och vidtagna åtgärder.  
 
Pedagogiskapriser 2016 är nu utökat i Uppsala kommun. Här har ni som vårdnads- 
havare en möjlighet att nominera era lärare till det pedagogiska lärarpriset eller era  
rektorer/förskolechefer till ledarskapspriset. 
 
www.uppsala.se/pedagogiskapriser  
 
Här kommer en inbjudan till vårt föräldraforum tisdag 24 maj kl.17-18.30 
Plats, personalrummet. 
Vi är i full färd att planera vår skolavslutning och alla mentorer kommer att sända ut  
en mer detaljerad planering över dagen. Lågstadiet börjar 8.15 med fika i klassrummet,  
mellanstadiet börjar 9.00 i klassrummet, men det finns tillsyn från 8.15 för de som har  
behov. 9.45 är det gemensamt vid Amfiteatern med ett härligt avslutningsprogram. 
Jag hoppas att så många som möjligt kan  
vara med och sjunga ”den blomstertid nu kommer” med oss alla. 
 
Jag tackar för ett fint samarbete. 
 
Tveka inte att kontakta mig om ni har frågor som gnager. 
 
Önskar er alla en trevlig helg! 
 

 
 
 
 
 

 
                       Caroline Ojanlatva 
                             rektor Östra Stenhagens grundskola 
                 
                             Kullerstensvägen 6 
                             752 60 Uppsala 
                             Tel: 018- 7276492 
 
                             E-post: caroline.ojanlatva@uppsala.se 
 

http://www.uppsala.se/pedagogiskapriser

