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Till föräldrar och elever på Steningehöjdens skola  

 
Stort tack för en fin skolavslutning. Jag sitter och samlar mig och reflekterar ännu en 

gång över hur fort mina månader har gått som rektor på denna nya fina skola. Väl 

medveten om att vi har mycket att ta tag i och jobba med. Så ser livet ut, ständigt i 

förändring och alltid något att utveckla. Nu har vi släppt iväg eleverna på sommarlov och 

kvar har jag några intensiva dagar med lärarna innan de går på sitt välförtjänta 

sommarlov. Vi ska ta tid för att summera året som gått. Vad har vi gjort bra? Hur har 

det gått gällande resultat och vad ska vi göra annorlunda? Vilka insatser behöver vi 

sätta in utifrån elevernas måluppfyllelse? Ja som ni förstår finns det mycket att 

analysera. Resultat från enkäter, resultat från Nationella prov i åk 6, betyg i åk 6 och 

betyg i åk 7. Elevernas omdömen som lärarna fyllt i, vad säger dem? Sedan har vi också 

egna mål som vi satt upp i vår arbetsplan, hur har vårt arbete med dessa gått?  

 

Som jag sa i mitt tal under kvällens skolavslutning kommer vårt fokus att ligga mycket 

på Trygghet, trivsel och studiero till att börja med. För mig börjar grunden där. När du 

känner att du är trygg och att du trivs då finns förutsättningar att lyckas med ditt 

lärande. Stora satsningar inom detta område är något jag planerar och där behöver vi er 

hjälp hemifrån. Ni föräldrar och vårdnadshavare är enormt viktiga i denna resa som vi 

ska göra tillsammans. Era barns lärande och skolgång på Steningehöjden! 

 

Jag jobbar fortsatt med vår organisation och tyvärr har vi några lärare som lämnar oss 

för nya uppdrag i andra kommuner. Det är i dagsläget Lena Koinberg, Christopher Aleite 

och Ann-Christine Johansson. Rekrytering pågår. Christopher Sveholm som arbetat som 

resurs på högstadiet under våren ska prova på annat jobb i kommunen, vi önskar även 

honom lycka till.  
 

 

 

Preliminärt ser organisationen ut så här:  
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Förskoleklass: 

Lärare  Fritids 

Matilda Lundin – ny välkommen 
  

Natalie Chamoun  

Angeliqa Sigvardsson Jonna Asp  

 Mikaela Magnusson 

 

Åk 1:  

Lärare  Fritids 

Miné Uzel  Lotta Wittesjö 

Linda Gustafsson  Maria Johansson  

 Karin Lundin –  

Rastaktivitetsansvar  

 

Åk 2:  

Lärare  Fritids 

Mia Haglund Camilla Bruno 

Ida Rudin  Åsa Johansson 

 

Åk 3:  

Lärare  Fritids 

Cecilia Seiman Mahbube  

 Joel Hansson 

 

Åk 4:  

Lärare  

Noopur Parekh Nordberg 

Camilla Elfving  

 

Åk 5: 

Lärare  

Anna Wassdahl  

Helena Bertilskiöld  

 

Åk 6:  

Lärare  

Cecilia Iskander  

Camilla Elfving  

 

 

Som ni ser har jag rekryterat en del nya, vilket känns superbra och spännande. Vi 

saknar dock fortfarande lärare i ett par ämnen, en del väntar jag svar ifrån och 

jag har även en del intervjuer inbokade. Jag hade självklart önskat att jag hade 

kunnat presentera en färdig organisation. Jag hade också önskat att våra lärare på 

högstadiet hade stannat kvar och fortsatt utveckla Steningehöjden tillsammans med 

mig. Nu får vi istället önska Lena, Christopher och Anki lycka till! Jag har ett par 

tjänster kvar att tillsätta och det handlar om en person som ska arbeta 50% med 

läsa, skriva, räkna satsning i åldrarna F-3 samt att vi fått bekräftat från 

förvaltningen att jag får bygga ett socialt team för högstadiet. Detta innebär att 

jag ska anställa en socialpedagog som tillsammans med personal på högstadiet ska 

utveckla en trygg rastverksamhet och arbeta för en trygg skolmiljö.  

Övriga samt lärare i åk 7:  

 Musik – Natalie Rådström 

 Trä och metallslöjd – Mikael Björklund ny 

välkommen   

 Textilslöjd – Maria Kvickström  

 Bild – Vakant  

 Hemkunskap – lärare från annan skola  

 Idrott – Jessica Brissman, Åsa Rindstål 

och  

 Louise Eriksson idrott 7-8/matematik ny 

välkommen    

 Spanska – John Droguett Salinas 

 Tyska och franska – Rosa  

 Emma Borg – lärare i NO ny välkommen   

 May Toutounji – lärare i 

engelska/matematik ny välkommen   

 Mikael Wallman  

 Tina Jalo Thorén  

 Ali Azam 

 Alexander Holmberg – 

Rastaktivitetsansvar och fritids 

 Speciallärare – Kristina Sundstedt 

 Specialpedagog och ledningsresurs –  

Marie Iskander ny välkommen   
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Viktiga datum framöver: 

 Fritids har stängt för planeringsdag fredag den 14 juni.  

 Fritids har stängt för planeringsdag måndag den 12 augusti.   

 Fritids har stängt för planeringsdag även måndag den 28 oktober, vecka 44.  

 Skolan börjar igen efter sommarlovet måndag den 19 augusti klockan 10.00 

gäller F-6. Tid för åk 7 och åk 8 kommer i separat brev från lärarna!  

 Föräldramöte årskurs F-3 tisdag den 3 september klockan 18.00-19.30 och 

för årskurs 4-8 onsdag den 4 september klockan 18.00-19.30.  

 Sammanslagning för fritids i sommar kommer att vara veckorna 29-31 och 

verksamheten är då förlagd på Galaxskolan. Information har ni fått i 

Tempus.  

   

Kom ihåg att omgående meddela ändringar för ditt barn om ni har ändrade planer och INTE 

kommer att delta i sommarfritids. Viktigt att ni gör det, även om det gäller enstaka dagar. Vi 

planerar antalet personal, verksamhet och mat för det antalet som är anmälda. Ca 30% av de 

anmälda brukar inte komma. Detta leder till att personal inte har möjlighet till semester, extra 

kostnader för skolan samt att mycket mat får slängas varje dag. 

Jag måste erkänna att jag var aningen pirrig inför mitt tal till er alla vid kvällens 

skolavslutning – tack för dessa månader. 

 

#framtidenbörjarmedmig – Tema för läsåret 2019-2020 

 

Ett läsår jag ser fram emot – nu börjar det på riktigt för mig, tillsammans med er! 

 

Alla är olika, alla är unika. Alla kan lyckas!  

 

 

 

 

 

 

Glad sommar önskar jag er alla – Helena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


