
Hej! 
 
Tänk vad tiden går snabbt, redan februari och på skolan är det full aktivitet, precis som det 
ska. 
Förskoleklass 
I förskoleklass är nu Johanna Kiviniemi-Svensson , legitimerad lärare för förskoleklass till och 
med år 3 och Mia Haegerstam legitimerad  förskolelärare på plats. Mia kommer också att 
ersätta Frida som resurs i förskoleklass . Personalbytet har gått väldigt bra. Det är studiero, 
barnen och personal trivs tillsammans och vi ser en fin utveckling i barnens lärande. Johanna 
har samma tel nr som Jennie, dvs  08-52304709.   
Fritids 
Mia Haegerstam har sin tjänst på eftermiddagen på fritids och kommer tillsammans med 
biträdande rektor Petra Fasth att fortsätta utvecklingsarbetet utifrån läroplanens mål. 
Rekrytering pågår för tillsättande av tjänsten som fritidspedagog. 
Fritids är öppet på studiedagen onsdagen den 13/2. Påminnelse om att vårdnadshavare 
behöver lämna in lappen om behov av Fritids på sportlovet senast den 11/2. Vid ändringar 
efter det behöver ni höra av er till Fritids. 
Föräldrarådet  
Föräldrarådet för åk F-9 har haft sitt första möte där de som deltog fick information om hur 
elevdelaktigheten ska öka genom att det finns en tydligare koppling mellan klassråd, elevråd 
och ledning. Frågor kommer från klassråd, tas vidare till elevråd och hamnar sedan i 
ledningsgruppen för att sedan kopplas tillbaka till klasserna. Föräldrarådet fick ge 
synpunkter på hur skolans trivselregler är utformade och detta kommer också elever att få 
göra på klassrådet för att dessa sedan ska skrivas om så att det finns en koppling mellan vad 
elever tycker och hur skolan utformas. 
Kiosken  
Kiosken åk 6-9 har öppnat sin utlåning av rastaktiviteter och det är Anwar, vår nyrekrytering, 
som håller i den. På måndag den 11/2 öppnar försäljning och det som säljs kommer att vara 
det som elevrådet redan bestämt. Vi ser med glädje att fler elever än tidigare lånar spel och 
annat för att umgås både inom och mellan klasser och årskurser. När snön smält bort kan 
eleverna nyttja den nya bandyplanen, boll och klubbor utlånas av Anwar! 
Kompensatoriska hjälpmedel 
Skolan kommer from v 10, i en utvald klass i åk F-5 samt i ett ämne i respektive årskurs 6-9 
att dela ut en låda med innehåll av olika kompensatoriska hjälpmedel såsom knådbollar, 
sittdynor, time timers bänkskärm och andra saker som gör att det är lättare att behålla 
koncentrationen. Syftet med detta är att testa och utvärdera effekten av dessa hjälpmedel 
tillsammans med eleverna.  Skolan har också beställt fler ”sockor” att sätta under 
stolsbenen för att minska ljud i klassrummen, då både elever och lärare upplevt de klassrum 
vars stolar idag har strumpor varit effektivt. 
Lovskola 
För de elever i åk 6-9 som önskar gå i lovskola vecka 9 så kommer mer information om detta 
inom kort. Tiderna är måndag och tisdag klockan 9-13. 
Vi tackar alla elever för en bra vecka och önskar alla en trevlig helg. 
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