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Till föräldrar och elever på Steningehöjdens skola  
 

Varmt välkomna åter efter en lång och skön sommar. När jag skrev till er sist var jag 

inte riktigt klar med tjänstefördelning och organisation. Jag är glad att säga att vi har 

nästan alla tjänster tillsatta, saknar tyska i dagsläget. Jag 

arbetar på detta och hoppas att det ska ordna sig innan det väl 

är dags. Vi inleder med schemabrytande vecka så eleverna 

kommer att vara med sina klasslärare och mentorer. Detta för 

att vi vill arbeta med värdegrunden och skapa en trygg miljö 

för eleverna.  

I måndags kom lärarna och vi har många nya i personalgruppen 

så det har blivit en hel del arbete tillsammans. Jag har dock 

också prioriterat att de ska får mycket tid för att förbereda 

sig för att ta emot era barn, våra elever. De flesta nya ur 

personalen arbetar på högstadiet där vi välkomnar två 

årskurser i sjuan. Något vi ser fram emot jättemycket. I 

årskurs åtta har vi tre klasser. Årskurs 7 och årskurs 8 

kommer att vara uppe paviljongen. Alla ska ha fått samtal eller 

kontakt via mail för startsamtal i årskurs 7 och årskurs 8. Detta är ett sätt för oss att 

sätta en god start från början tillsammans med er föräldrar/vårdnadshavare och elev. 

Vi har flera nya pedagoger som är väldigt nyfikna på att få träffa er! Jag har även 

anställt en socialpedagog till åk 7-8 som kommer att ansvara för ett socialt team. 

Teamet kommer att arbeta förebyggande och främjande för att skapa mer trygghet, 

trivsel och studiero tillsammans med elever, er föräldrar och övrig personal. Vi gör även 

stor satsning med rastaktivitetsansvariga för eleverna i F-6. Mycket spännande på gång!   

I stora huset kommer F-6 att vara. Glädjande fick vi idag besök av den blivande 

platschefen som ska leda bygget av den nya skolan. Den del av skolan som skall sitta ihop 

med befintlig byggnad. Så fort jag har mer information kommer jag att delge er den. 

Dock är vi väldigt förväntansfulla och glada att de äntligen har kommit ett beslut och 

att de ska påbörja bygget. Eleverna kommer att möta pedagoger i skolan och på fritids 

som är kunniga, engagerade och som kommer göra allt de kan för att era barn ska 

utvecklas och ha det bra hos oss på Steningehöjdens skola.  
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Tillsammans kommer vi att utveckla verksamheten vidare. Vänd er främst till era 

pedagoger om ni vill ha specifik information om vad som är på gång och händer i ditt 

barns grupp. Tveka aldrig att kontakta oss om du undrar något! Vi är här för att ge 

eleverna det bästa och vi förväntar oss att ni stöttar era barn och samarbetar med oss 

på skolan. Att vi har en god kommunikation. Det är viktigt att fokus är på rätt saker och 

att era barn kommer utvilade och väl förberedda till skolan. Du som förälder har en 

viktig del i dina barns skolgång! På föräldramötet kommer ni att få Sigtuna kommuns 

Tillsammans häfte som vi informerade om tidigare i våras. Där även ni föräldrar och 

vårdnadshavare haft möjlighet att komma med input.  

Samverkan mellan skola och hem 

Vi har elevledda utvecklingssamtal varje termin, kallelse kommer längre fram. 

Mentor/klasslärare informerar om aktuella saker för klassen/gruppen via sin blogg. 

Föräldrasamråden möts 1-2ggr per termin. Månadsblad från mig kommer varje månad. 

Ni får det via min blogg. Även våra fritidsavdelningar har bloggar där ni kan följa deras 

arbete och planering. Att vi skickar hem papper till er som nu är ett undantag vid 

skolstart!  

 

Viktiga telefonnummer:  

Sara Renström, skoladministratör Expedition  591 269 12 

Helena Eriksson, rektor    591 267 14 

Marie Iskander, ledningsresurs  591 260 49 

Camilla Bruno, verksamhetsledare fritids 591 263 24  

Ida Rudin, verksamhetsledare F-3  591 268 07  

Wassdahl, verksamhetsledare 4-6  591 268 01 

Åsa Rindstål, verksamhetsledare 7-8  591 260 32  

Lillfritids    073-666 5225  

Mellanfritids   073-666 5226 

Storfritids    070-085 1331  
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Viktiga datum framöver: 

 3 september – Föräldramöte för förskoleklass till årskurs 3, kl 18.00-19.30. Vi 

inleder gemensamt i matsalen.  

 4 september – Föräldramöte för årskurs 4 till årskurs 8, kl 18.00-19.30. Vi 

inleder gemensamt i matsalen.  

 10 september och 16 september – har vi elevledda utvecklingssamtal kl 13.00-

19.00. Ni kommer att få tider från era barns lärare.  

 17, 18 och 19 september är det skolfoto på skolan. 

 23 och 24 september har skolan studiedagar. Fritids öppet som vanligt! 

 Måndag den 28 oktober har fritids stängt för planeringsdag.  

 

#thefuturestartswithme – Tema för läsåret 2019-2020 

 

Mål för Steningehöjdens skola:  

En trygg skola för alla med tydlighet och stark värdegrund.  

En skola i framkant som arbetar enligt sina fyra fokusområden:  

Digital förmåga, lärande, känsla och hälsa.  

En skola med hög måluppfyllelse. 

 

Vision:  

Alla är olika, alla är unika.  

Alla kan lyckas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med önskan om ett givande läsår fyllt av lärande och samarbete  

Helena tillsammans med all personal 

 


