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Aktuellt i skolan 5 Läsåret 2018/2019
Hej!
Tänk så många gånger vi nämnt i våra brev till er vårdnadshavare att vi ser fram emot vår nya förskola
och skola, att vi snart ska vara där. Nu är vi på plats och har börjat bo in oss och känner oss riktigt
hemma i vårt nya hus. Det är otroligt skönt att vara i samma byggnad, förutom idrotten förstås. Vi
känner verkligen tillhörighet mellan elever och personal och det är både glädjande och intressant att
lära känna förskolan och deras arbete. Vi ser fram emot att tillsammans utveckla vårt samarbete och
lagarbete framöver.
Den här tiden på året utvärderar vi vårt arbete och planerar inför kommande läsår. På Stigtomta skola
ska vi ha trygga elever som trivs. Skolinspektionens senaste enkät som både elever och vårdnadshavare
genomfört visar gott resultat när det gäller trivsel, elevhälsans arbete och tillit till elevernas förmåga. Vi
ska utifrån våra förutsättningar bedriva undervisningen med ett stort elevfokus utifrån varje elevs behov
och förutsättningar. Vi har stor tillit till och förtroende för vår personal som varje dag strävar efter att
låta varje elev utveckla sitt lärande. Å hela skolans vägnar vill vi uttrycka den stora glädje vi känner inför
att möta era barn i deras vardag, att få följa dem i deras utveckling och få vara en del i ert barns resa
genom livet. Våra regelbundna kunskapsavstämningar visar på att våra elever har en god måluppfyllelse
vilket skapar en god grund för fortsatta studier.
Sommarlovet närmar sig och vi börjar knyta ihop detta annorlunda läsår. Det har varit fyllt av allt ifrån
vanliga skoldagar, till dagar med kartonger, lera, containrar, transporter, temadagar, nationella prov,
rastaktiviteter m.m. Allt är inte färdigt när det gäller området runt omkring, det man kallar för etapp 2,
men mycket kommer att färdigställas under sommaren och hösten.
Det här läsårets två teman har varit “Språkutvecklande arbetssätt” och “Lärmiljöer”. Vår läroplan har
fått ett tillägg kring digitalisering och därför kommer ett av våra första teman nästa läsår att handla om
det. Vårt andra tema nästa läsår blir “Rörelse” som vi samarbetar med förskolan kring.
Till sist vill vi rikta ett stort tack till alla er vårdnadshavare. Ni har genom ert engagemang i era barns
skolgång bidragit till att utveckla och förbättra vår skola. Vi är stolta över att få vara med och leda
skolutvecklingen på vår skola. Skolan har en fantastisk personalgrupp och eleverna är otroligt fina och vi
hoppas att vi får behålla alla våra elever genom alla våra skolår från förskoleklass till årskurs 6. Elevtapp
till andra skolor leder tyvärr till mycket negativa följder för oss som i sin tur påverkar både elever och
personal. Det elevtapp som sker inför nästa läsår har lett till att vi tyvärr behövt avsluta ett par tjänster.
Som bilaga ser ni en förteckning över personalen inför nästa läsår 2019/2020 med reservation för
eventuella förändringar.
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Program för skolavslutningen
Datum: 14 juni
Plats: Eleverna är på Multiplanen, besökande på skolgården utanför
multiplanen
Elevernas skoltid: 08.30-11.00
Inmarsch av elever: kl. 9.00
Program på Multiplanen: kl. 09.00-10.15
Fritids har öppet på morgonen och direkt efter skolavslutningen.
Skollunch och mellanmål serveras som vanligt för de elever som har
fritidstid på skolavslutningsdagen.
Lämna gärna bilen hemma om ni har möjlighet för det kan bli svårt
att hitta parkeringsplats.
Ni får gärna ta med något att sitta på.
I händelse av regn kommer skolavslutningen att äga rum i idrottshallen. På grund av regler kring
utrymning kommer då endast vårdnadshavare till åk 6 att få delta. Håll utkik på hemsidan senast
samma morgon.

Nu väntar ett långt och skönt sommarlov. Fritidsverksamheten är igång hela sommaren med många
roliga aktiviteter. Sammanslagning med förskolan är under veckorna 28-31. För att kunna erbjuda en bra
verksamhet med bemanning utifrån elevantal samt möjliggöra för personalen att få sammanhängande
semester måste ni som inte redan lämnat in sommarschema göra det omgående. Fritids är stängt den
17 juni och den 14 augusti.
Till sist vill vi tacka alla för ett gott samarbete och för ett fint genomfört läsår. Vi önskar er alla en riktigt
skön sommar och välkomna tillbaka i augusti. Skolan startar tisdag 20 aug kl 8.10.
Vänliga hälsningar
Rektor Madeleine Jansson
Bitr rektor Marianne Sollenberg
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Personal på Stigtomta skola läsåret 2018/19

SKOLLEDNING
Rektor
Biträdande rektor
KLASS
FA

FB

1A
1B
2A

2B

3A
3B
4
5A
5B
6A
6B

Madeleine Jansson
Marianne Sollenberg

LÄRARE
Anki Axelsson
(Maria Wennerberg vt20)
Agneta Karlsson
Yvonne Svedefelt
Anki Axelsson
(Maria Wennerberg vt20)
Agneta Karlsson
Yvonne Svedefelt
Ann-Louise Norberg
Elin Aldenius
Ann-Louise Norberg
Elin Aldenius
Ulrika Zeinow
Lotta Björnfot
Sandra Kock
Ulrika Zeinow
Lotta Björnfot
Sandra Kock
Caroline Fondberg
Maud Pettersson
Caroline Fondberg
Maud Pettersson
Sofia Sundström
Lotta Karlsson
Soili Lemoine
Mårten Fredriksson
Soili Lemoine
Mårten Fredriksson
Lotta Jonsson
Åsa Lindroos
Lotta Jonsson
Åsa Lindroos

RESURS
Siv Karlsson
Hampus Juteryd

Siv Karlsson
Hampus Juteryd

Regina Erlandsson
Carolina Karlsson
Regina Erlandsson
Carolina Karlsson

Carina Johansson
Pernilla Karlsson
Carina Johansson
Pernilla Karlsson
Marie Petersson
Max Remnert
Max Remnert
Neil Franklin
Neil Franklin
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Studiegården

Förstelärare
Skolbibliotekarie
Taxivärd
Slöjd
Idrott
Musik
Vaktmästare
Skoladministratör

Tobias Snäll, Erika Hjelte, Ann-Sofi Karlsson-Nylund, (Malin Yderman
vt)
Susanne Säfström, Anna-Karin Sköld, Frida Lundqvist, Lisa Lord,
Tobias Gustavsson.
Ann-Marie Wieslander, Angelika Bergnér
Anders Hansson
Lisa Lord
Lotta Karlsson, Mikael Björklund
Lisa Öberg
Irene Vidlund Bengtsson
Mikael Björklund
Ann-Charlott Eriksson Litzell

FRITIDS
Stigen
(förskoleklass)
Kvarnen
(åk 1)

Morgonfritids: Ann-Sofi Karlsson Nylund och Marie Petersson
Susanne Säfström, Siv Karlsson, Hampus Juteryd, Anki Axelsson och
Agneta Karlsson, (Maria Wennerberg vt)
Regina Erlandsson, Tobias Gustavsson, Frida Lundqvist, Carolina
Karlsson, Pernilla Karlsson

Kompassen
(åk 2-6)

Anna-Karin Sköld, Lisa Lord, Neil Franklin, Carina Johansson, Max
Remnert

ELEVHÄLSOGRUPP
Skolsköterska
Kurator
Speciallärare

Linnea Rubin
Peter Mörlid
Susanne Andersson, Angelika Bergnér, Inga-Lena Skarman

Rastis
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