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Rektorsbrev för december 2019  

Då har vi kommit till årets mörkaste tid, när dagarna är som kortast, tur att vi får 

tända ljus och känna värme från elever och kollegor. Vi fick idag känna på lite julkänsla 

med den lilla frost som låg på marken. Även lite solljus letar sig fram. Ljuset är något 

som värmer gott så här i slutskedet av terminen. Många elever är trötta och de har 

kämpat hårt med sitt lärande och att nå högre i sina kunskapskrav. Någon har kämpat 

hårt för att klara sin skoldag vad det gäller det sociala, en annan har lyckats att nå ett 

högre betyg. Vi vuxna jobbar hårt med att stötta och hitta vägar för att varje elev ska 

få nå sitt bästa utifrån hens förutsättningar. Det är fantastiskt att få arbeta i en skola 

där vi alla kämpar för samma sak. Elevernas bästa! Det är inte alltid lätt och ibland 

händer det saker som handlar om helt annat än lärande vad det gäller kunskaper i ett 

ämne. Då är det viktigt att vi gör lika och bemöter lika. Att ni föräldrar känner trygghet 

och att vi samarbetar är en förutsättning för att ditt barn skall känna sig trygg i skolan. 

Det här är något som vi som personalgrupp jobbar på tillsammans, vi är många nya på 

skolan och för mig som chef är det viktigt att vi skapar goda relationer. Inte bara med 

era barn utan även med er föräldrar och vårdnadshavare.  

Vi har också kommit vidare med vårt mål att utveckla fadderverksamheten vilket vi fick 

se prov på under veckan när några hade organiserat aktiviter med sina fadderklasser. 

Som ni förstår nöjer vi oss inte, utan det går alltid att utveckla vidare. Trygghet, 

trivsel och studiero är en förutsättning för att lyckas i sitt lärande och också ett av 

våra kommunala mål från Skolutvecklingsplanen. Jag vet inte om ni läst om det fina 

fadderarbetet som skett med förskoleklass, åk 4 och åk 8. Om inte kika på vår 

Facebook sida. De har dansat, lekt jullekar och pärlat. Där ser vi exempel på att goda 

relationer skapas.  

 

 

 

 

 

Personalen bjöd på sig själva under avslutningen med F-6 och åk 7-8 
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Organisation 

Vi står inför en del förändringar inför nästa termin. Dessa kommer jag att skriva mer 

om inför skolstart i januari, så snart allt är klart. Det jag kan berätta är att vi kommer 

att få två nya killar till fritids. Det är Engin Mete och Liban Mohamed som båda jobbat 

på Tingvallaskolan under flera år och kommer med god erfarenhet. Liban kommer att 

vara i förskoleklass och Engin i åk 3. Tingvallaskolan och ett par skolor till har haft 

övertalighet och blivit tvungna att varsla i det ekonomiska läget som kommunen befinner 

sig i. Jag känner båda väl och vi hälsar dem varmt välkomna till oss.  

Detta innebär dock att vi också får säga tack och hej då till Jonna och Mikaela i 

förskoleklass. Vi får se om de kanske kommer åter och vikarierar. Vi tackar även Bob 

som varit i åk 3 då han fått möjlighet att åka till Canada och spela ishockey. En dröm 

som vi önskar honom lycka till med. Lotta är fortsatt hemma och där fortsätter Rosie 

som hennes vikarie.  

Vår slöjdlärare Mikael Björklund har valt att lämna oss och som många redan vet har vi 

haft vikarie för honom sedan november. För mig känns det bra att vi kan behålla Sven-

Erik Selander under vårterminen som varit omtyckt av eleverna den här tiden.  

Vi tackar även Aghdas som gör sin sista dag hos oss idag då Josefin kommer åter i 

januari från att ha varit föräldraledig. Även Catarina som undervisat några månader i 

svenska som andraspråk kommer att avsluta sin tjänst hos oss.  

För mig är det viktigt med trygghet och trivsel, jag vill påtala att vi kommer att göra 

allt för att eleverna ska ha det så bra som det går när de är i skolan. Vi har haft många 

insatser i olika årskurser för att öka måluppfyllelse och för att skapa trygghet. Det 

kommer vi fortsätta att göra.  

Jag kan glädjande också berätta att vårt skolbygge löper enligt plan. Det ska bli 

spännande när vi äntligen kan börja gå in i byggnaden och skapa oss en uppfattning om 

hur det kommer att bli. I måndags hade jag avslutande elevråd med både åk 7-8 och F-

6. Med de äldre eleverna tittade vi på ritningar och pratade om hur vi kan skapa en 

trivsam miljö för dem nästa höst. Uppehållsytor är viktigt för dem! Det kommer att bli 

en skillnad när de slipper gå mellan paviljong och skolbyggnaden, det ser vi fram emot.  

Viktiga datum framöver: 

 7 januari är skola och fritids stängda för studiedag 

 Skolan börjar igen enligt schema den 8 januari  

 Måndag den 10 februari är skola och fritids stängda för ytterligare en studiedag. 

Detta gäller i hela kommunen.  

 Se era klassbloggar för datum när det är dags för elevledda utvecklingssamtal och 

nationella prov för åk 6  

 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR  

önskar  

Helena med personal 


