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Information till vårdnadshavare med barn på Steningehöjdens skola

I mitt senaste brev till er lovade jag att återkomma till er så fort vi hittat rätt
kandidat till rektorsuppdraget. Nu kan jag meddela att ny rektor på
Steningehöjdens skola blir Helena Eriksson. Hon påbörjar sitt rektorsuppdrag på
skolan den 1 mars. Helena Eriksson är idag rektor på Tingvallaskolan, men
kommer succesivt fram till den 1 juni att övergå till att enbart vara rektor på
Steningehöjden. Helena är en varm och tydlig pedagogisk ledare med bägge
fötterna på jorden. Hon har lång erfarenhet av att utveckla verksamheter och
bedriva kvalitetsarbete som leder till ökade resultat. För att säkerställa ett nära
ledarskap på båda skolorna kommer Helena att ha Maria Kvickström Enquist och
Camilla Bruno som ledningsresurser. Cecilia Meijer, tidigare rektor på skolan,
kommer tillsammans med ledningsgruppen att ge Helena ett ordentligt
överlämnande.
Här kommer några ord från Helena till er:
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Hej, jag heter Helena Eriksson, är 45 år och bor i Märsta tillsammans med min sambo och våra
barn. Sedan 2014 arbetar jag på Tingvallaskolan som rektor. Förutom det bär jag med mig 8 års
erfarenhet från Valstaskolan där jag arbetade som lärare. Där undervisade jag i förberedelseklass,
på mellanstadiet, men även på högstadiet. Under de åren var jag även verksamhetsledare och satt i
ledningsgrupp.
Idrott har alltid varit en stor del av mitt liv. Lagsport har format mig som person och är något jag
tar med mig i mitt ledarskap. Att skapa ett starkt team, med ett gott samarbete där elevernas bästa
är i fokus. Där blir ni vårdnadshavare en viktig del, ni känner era barn bäst. Jag ser fram emot att
lära känna er, era barn och all personal så att vi tillsammans kan fortsätta utveckla
Steningehöjdens skola.
Vi ses snart!
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Varma hälsningar
Helena Eriksson
Med det hälsar jag Helena hjärtligt välkommen till Steningehöjdens skola. Har ni
frågor rörande tillsättningen är ni välkomna att vända er till mig.

Vänligen,
Carmen Blom

