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Rektorsbrev oktober/november
Nu är vi inne i november månad och mörkret omsluter oss, men inne på skolan lyser all personal och alla
elever upp tillvaron. Nu hoppas vi även att alla får vara friska och krya så den fantastiska verksamheten får
spira här på skolan.
Undervisning
Under oktober månad har vi haft fadderträffar med olika aktiviteter, firat FN dagen med bland annat åk 4
som traditionsenligt skrivit härliga ”rapp”-texter om barns rättigheter och FN. Det är en dag och en vecka
där undervisningen präglas av värdegrundsarbete. Halloween med höstlov och lite extra bus och skoj för
fritidsbarnen har smugit förbi. Den gångna veckan var det Barnboksveckan och det genomsyrade hela
verksamheten. Bl a hade vi besök av Pippi Långstrump i restaurangen, ett riktigt uppskattat besök.
Klasskonferenser
Vi är nu klara med samtliga klasskonferenser där vi samtalar om hur det fungerar för klassen både socialt
och kunskapsmässigt. På klasskonferenserna deltar elevhälsan och berörda mentorer. När
klasskonferenserna är klara analyseras informationen och utifrån den bygger vi vår organisation. Vilka
insatser och åtgärder vi behöver vidta i de olika klasserna för att hjälpa eleverna att nå kunskapskraven.
Utvecklingssamtal
Nu är samtliga utvecklingssamtal genomförda och jag hoppas att ni vårdnadshavare har kännedom om hur
det går för ditt barn i skolan. Via vår lärportal UNIKUM ska vi kommunicera med er vårdnadshavare och ni
tillsammans med era barn kan följa med i vad nästa steg är för ert barn i samtliga ämnen. Det är viktigt att ni
tar kontakt med er mentor om ni känner oro för ert barn både vad gäller kunskap och socialt. Alla lärare
följer skolans elevhälsoplan och de processer som finns beskrivna där.
Föräldrasamverkan
Tack till er alla som svarade på skolinspektionsenkäten. Som jag skrev tidigare så är det ett bra sätt för er
vårdnadshavare att hjälpa till att utveckla vår skola. Vi får information som är viktig för oss. Tyvärr har vi
ett tunt underlag då endast 26% svarade på enkäten. Det kan betyda att resultatet är för lågt för att kunna
representera hela skolan.
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Vi har även haft två föräldraforum där deltagandet varit minimalt. På skolan behöver vi se över hur vi ska
organisera för att dessa möten ska bli givande för oss alla. På KiVa mötet var tanken att vi skulle informera
om vårt förebyggande och främjande värdegrundsarbete och jag tackar Anna-Carin och Mariette som tyvärr
fick för lite tid att berätta om det fina arbete som sker i klassrummen varje vecka. Mötet tog en annan
vändning vilket blev nödvändigt då några föräldrar hade synpunkter på fritidshemmets verksamhet. Jag
hoppas däremot att vi får information om missnöje i andra forum då det oftast finns flera olika upplevelser.
Det är viktigt att vi i ledningsgruppen får information om eventuella brister så att vi tillsammans med
elevhälsan och personalen kan sätta in olika former av stöd och se över våra rutiner. Det allra viktigaste är
dock att de som arbetar närmast era barn får information om kunskapsutveckling och mående hos eleverna
för att kunna göra förändringar i verksamheten. Synpunkter som framkom var b.la hårt språkbruk,
konflikthantering, otrygghet och bristande kommunikation. Vi har nu sett över våra rutiner och satt in olika
åtgärder på enhetsnivå, men även för fritidshemmet. Vi tackar er för informationen som kom fram då det är
ett tillfälle för oss att se över våra rutiner.
Språkbruk och trygghet
Vi arbetar vidare med språkbruket över hela skolan och har satt in olika former av konsekvenser vid
gränsöverskridande språkbruk. Det är dock viktigt att vi alla tänker på vilket språk vi använder oss av både
hemma och på skolan. Alla lärare har eller kommer att informera eleverna och er vårdnadshavare om
konsekvenser kring ovårdat språkbruk. Det är inget som vi accepterar här på vår skola men vi måste hjälpas
åt. När det handlar om trygghet på vår skola har vi varje läsår trygghetsvandringar (se bilaga) och
mentorerna har trygghetssamtal med sina elever varje termin. Nu närmast i november träffar mentorerna
varje elev och kartlägger trygghet och gör ett sociogram. Detta följs sedan upp av KiVa teamet, elevhälsan
och på elevrådet.
Rektors klassrumsbesök
Nu har jag varit hos förskoleklasserna, C-husets fritidshem, åk 1C, 4-6:an /idrott åk 5B och basgrupp på
mellanstadiet FBK. Jag har tagits emot med öppna armar av alla elever och lärare som uppskattar mina
besök. Det är viktigt för mig att visa eleverna att jag bryr mig om hur de går för dem i skolan. Hur vår
arbetsmiljö ser ut med trygghet och studiero. Att få denna förmån att delta i undervisning och föra
pedagogiska samtal med mina medarbetare är så värdefullt. För mig som rektor ser jag många vinster med
detta och hoppas att jag under läsåret hunnit med att besöka dem alla. Under mina besök ser jag över hur
tillgänglig miljö vi har för våra elever på skolan när det gäller den fysiska-, sociala- och pedagogiska miljön.
ElSistema
Det är fantastiskt att vår skola får ta del av detta projekt. I går var jag och lyssnade på en orkester bestående
av elever från åk 2. Jag har inte ord för det jag fick uppleva. De sjöng, spelade trombon, cello och fiol till
ackompanjemang och dirigent var Joel i åk 6. Tack till kulturskolan från oss på Östra. Har ni möjlighet så
försök att ta er tid till familjeträffarna på torsdagar.
Organisation
Katarina Lundvall, samordnande skolpsykolog och Ingvild Segersam, kurator, arbetar nu heltid på skolan
och jag kan redan nu säga att det är en stor tillgång för vårt elevhälsteam. Bilal har tyvärr slutat hos oss och
vi hälsar Erdal Kaja välkommen till Östra Stenhagenskolan. Rekrytering av lärare i 5A är klar och Oscar
Bjurhammar börjar den 7 januari, då Maria C går på föräldraledighet. Elaa har fått en flicka och Kasia
Hällström går i väntans tider. Vi välkomnar även Mahmuud Saeed som arbetar 40% som språkstöd i
Somaliska och Arabiska
Terminsavslutning
Den 20 december har vi terminsavslutning. Mer information kommer via Unikum och mentorerna. Vi ses
vid Amfiteatern och sjunger in julen.
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Studiedag
Den 7 januari är fritidshemmet stängt och hela skolan har planeringsdag. Skolan börjar igen 8 januari
kl.8.15.
Öppet hus
Öppet hus går av stapeln den 15 januari 17.00-19.00. Detta är ett tillfälle när alla elever får visa upp sitt
klassrum för sina familjer. Vi har även föräldramöte för blivande förskoleklasselever. Under kvällen säljer
åk 6 fika till samtliga gäster och skolan sjuder av liv. Mer information kommer, men boka gärna in kvällen
redan nu.

Skofri skola
Nu får vi alla skärpa oss och se till så att vår skola återgår till en skofri skola. Ta av er skorna eller ta på er
skoskydd när ni går in på skolan. Se till så att era barn har inneskor att ta på sig. Vi får alla påminna
varandra när vi glömmer bort oss i stressen.
KiVa skola – KiVa team
KiVa är ett evidensbaserat antimobbingprogram där hela skolan deltar. Sänder med Östra Stenhagenskolans
folder där ni får en större insyn i vår skola...\..\..\Personal ut ht-18\Infofolder Stenhagenskolan 1819 2
september.docx
PS! Gå gärna in på vår hemsida om ni söker information, telefonnummer, scheman för våra klasser m.m.
www.ostrastenhagenskolan.uppsala.se
Caroline Ojanlatva
Rektor
Caroline.ojanlatva@uppsala.se

