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Rektorsbrev för januari 2020 
Så har vi då hunnit gå snart en hel månad, svårt att tro att det är januari med detta milda väder. 

Vi har haft intensiva veckor med elevledda utvecklingssamtal på sina håll. Den här terminen har vi 

organiserat det på lite olika dagar. Jag lyssnade in verksamheten och de har fått vara med och 

påverka. Jag hoppas att ni alla ska känna att ni fått bra information från era barns lärare och 

mentorer. Har haft förmånen att lyssna in några elever som stolt visat sina presentationer inför 

sina elevledda samtal. Idag hade jag förmånen att vara lärare i årskurs 4 när de hade sina samtal 

med Noopur. Otroligt spännande att få möta eleverna i klassrummet, visserligen var det bara 

halvklass då resten var ute på prao. Jag ser fram emot att vikariera i fler klasser, ett utmärkt 

sätt att lära känna eleverna i klassrummet och skapa relation med dem. Vet att flera årskurser 

har sina samtal kvar. Jag önskar er lycka till med dem! Vi har jobbat med resultatet från Trivsel 

och trygghetsenkäten i personalgruppen, med elevråden i åk F-6 samt åk 7-8. Vi ser glädjande 

att resultatet går framåt på flera punkter, samtidigt som vi självklart har områden att jobba 

vidare på. Jag har även fått resultatet från personalens medarbetarenkät som även den visar på 

framsteg mot förra året. Något som känns otroligt bra och att vi är på rätt väg. Det är en 

förutsättning för att eleverna ska mötas av personal som mår bra och känner att de gör skillnad 

på jobbet. Vi har en stor andel personal som svarar att de känner att deras arbete känns 

meningsfullt. Vi är i skolan för att göra skillnad för era barn, tillsammans. För mig är det viktigt 

att vi kommer till hur vi kan minska personalens stress och känslan av att inte räcka till. Vilket är 

en stor utmaning inte bara på vår skola, utan i hela landet. Detta är något jag som rektor behöver 

jobba vidare med tillsammans med personalen. Jag anser att personalen är det viktigaste en 

skola har för att eleverna ska lyckas och må bra. För att era barn ska må bra i skolan så kvarstår 

en annan viktig del, föräldrar och skola måste samarbeta. Ni känner era barn bäst!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 (3) 

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Båda elevråden har valt ut att vi ska jobba vidare med följande mål:  

- Färre elever ska bli utsatta för kränkningar (I år har 19% svarat ja på den frågan att 

jämföra med hela Sigtuna kommun som hade 28%. Förra året var det 20% på 

Steningehöjden så det har förbättrats, men vi vill självklart ha ännu lägre andel.) 

- Fler elever ska känna studiero på lektionerna.  

- Jag blir bra bemött av vuxna skiljer sig lite beroende på årskurser och är något vi valt 

att jobba vidare med på främst högstadiet vars elever upplever att de blir mindre bra 

bemötta av vuxna i stora huset. Här vill vi undersöka vidare vad det beror på, är det för 

att vi säger till om exempelvis skor samt inte har samma relation. Vi känner att det här 

är en mycket viktig fråga då vi snart är i samma byggnad och mitt stora mål är att alla 

elever ska bli bemötta på samma sätt oavsett av vilken vuxen hen möter.  

- Elevrådets möjlighet att påverka i beslut ska öka.  

Hur vi jobbar vidare med elevernas påverkan har vi ännu inte beslutat på elevrådet. Eleverna har 

dock önskat att få presentera resultatet för sina klasser, vilket de kommer att få göra. Det är 

viktigt att de får se sina svar och att vi tar dem på allvar.  

Fritids har jättefina resultat som vi är stolta över   
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Den här veckan har våra elever varit i ishallen och åkt skridskor. Något ni kanske sett på våra 

bloggar och vår Facebook. Helt fantastiskt att se hur personalen riggar och samarbetar för att 

eleverna ska få uppleva det bästa. Jag har förstått att elever och personal varit mycket nöjda i 

alla årskurser  Roligt när det är uppskattat!  

 

Jag vill också ge våra lärare och elever beröm då vi den senaste månaden haft besök av andra 

skolor utanför kommunen och nu senast i veckan hade vi tre studenter från Holland som var på 

besök för att titta på skolan i Sverige och göra jämförelser med sitt lands undervisning. De 

återkopplade att de var väl omhändertagna och hade fått med sig mycket positivt. Jag vet att de 

var i flera klasser i F-2. Våra besök har främst varit i yngre åldrar F-5. Besöken har inletts med 

en presentation av vår skola och hur vi jobbar digitalt. Denna presentation har våra IT pedagoger, 

Linda och Anna, ansvarat för. Jag väljer att skriva om det här då era barn kanske nämnt att vi 

haft besökare på skolan. Vi har fler som vill komma och titta på hur vi arbetar digitalt på skolan, 

men många är även nyfikna på bananbordspedagogiken. Roligt och nyttigt att få visa upp vår 

verksamhet  En viktig del att jobba på är att känna stolthet över sin arbetsplats. Såväl för 

elever som för personal! Jag är stolt att jobba på Steningehöjdens skola. Vi vill även att ni 

föräldrar/vårdnadshavare ska känna att ni kan rekommendera vår skola till andra.  

Så är det något ni inte är nöjda med, vill vi att ni hör av er.  

 

Förändringar som skett i personalen sedan start är att Love avslutat sin tjänst hos oss. Karin som 

tidigare jobbade på fritids har tagit den platsen i Sociala teamet på högstadiet. Detta blev en 

följd av att vi fick två nya till fritids från Tingvallaskolan: Liban som är på Lillfritids och Engin som 

är på Storfritids. Som ni säkert också sett är Alexander tjänstledig för att läsa till Lärare mot 

fritidshem. Vi är så stolta och glada att han tar det här steget. Vi saknar Alexander, men vet att 

han kommer göra än mer skillnad när han väl är klar med sin utbildning.  

 

På måndag börjar en ny personal på högstadiet som heter Ziri. Hon kommer närmast från 

Ekillaskolan där hon undervisat i Svenska de senaste 3 åren. Hon kommer att jobba med Emma i 

svenskan och stötta i svenska som andraspråk. Ziri läser till lärare i ett program som heter VAL 

och är ännu inte klar med sin utbildning. Hon kommer att vara hos oss fram till sommaren till att 

börja med. Vi har även Daniel som vikarierat för Åsa under hennes föräldraledighet den här 

månaden, men även vissa dagar för Sascha i tyskan. Daniel läser även han till lärare mot 

högstadiet. Tänker att det är bra för er att veta vilka som är inne i våra grupper.  

 

 

Viktiga datum framöver: 

 

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

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

 Nationella proven för åk 6 inleds på måndag 3/2 och onsdag 5/2 nästa vecka med Svenska 

och Svenska som andraspråk. Vi önskar er lycka till   

 13 mars har åk 7-8 After School något som föräldrasamrådet planerar.  

Mer info kommer på bloggarna längre fram.  

 

Med önskan om en fin helg  

 

Helena  


