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Till föräldrar och elever på Steningehöjdens skola  

 
Så var det dags att summera läsåret som varit, ytterligare ett annorlunda år precis som för ett 

år sedan. Det är mycket som händer och det är mycket vi gör som vi kan vara stolta över. Vi har 

nu haft vårt första läsår som F-9 skola. Vi började med 15 nyanställda i höstas, precis som 

hösten innan. Vi kommer förhoppningsvis inte att vara lika många nya på skolan till hösten då vi 

bara växer med en klass det kommande läsåret. Vi växte med fyra klasser inför det här läsåret. 

Det finns även många saker för oss att utveckla. Vårt mål är att vara en skola i framkant. Det 

gäller såväl kunskaper till våra elever som trygghet, trivsel och studiero som är grundpelare för 

att vi ska lyckas få till bra lärande i klassrummet. Vi har haft som mål att nöjdheten hos er 

föräldrar ska öka och att ni ska känna att vi har en god kommunikation. Att våra 

informationskanaler ger er den information ni vill ha. Kommunikation kan vara svårt, men ack så 

viktigt! Därför blir jag glad när ni hör av er om ni stöter på problem.  

På torsdag lämnar våra elever i åk 9 oss för att ta sig an nya utmaningar på gymnasiet eller i 

yrkeslivet. Vi vill tacka er föräldrar för den här tiden som vi fått tillsammans med er och era 

barn. När jag tog uppdraget som rektor var det mycket utifrån att vi behövde styra upp 

högstadiet som då för två år sedan var otroligt oroligt. Det var den utmaningen som lockade mig. 

Jag vet att alla som jobbar med våra elever på högstadiet är här och kämpar för varenda elev, 

men vi kan inte göra jobbet åt dem. Vi har kommit långt och vi är otroligt stolta över hur våra 

elever utvecklats både kunskapsmässigt och socialt. Alla når inte hela vägen gällande sina betyg, 

men majoriteten har verkligen kämpat för att nå högre betyg.  

På fredag är det dags för våra elever i F-8 att ha skolavslutning och då kommer en del elever i 

alla möjliga årskurser att lämna oss. Något som är ovanligt för oss. Att elever i åk 6 lämnar för 

olika högstadieskolor är mer vanligt. Vi vill rikta stort lycka till och tack för den här tiden hos 

oss. Jag känner inte någon oro till att vi skulle stå utan elever, det är fin tillströmning av inflytt 

och byten så för oss som skola kommer det att fortsätta som planerat. Det som påverkat oss är 

att vi fått invänta en del nya kollegor som kommer från bland annat St Pers skola och 

Råbergsskolan som ett led av övertalighet i kommunen. Vi ser fram emot att få välkomna dessa 

kollegor till både skola och fritids. Detta är en anledning till att jag inte gått ut med vår 

organisation förrän nu.  

Vi vet också att det har varit tufft för våra elever i förskoleklass som haft stor 

personalomsättning under året och dessutom fick flytta ut till paviljongerna efter jul. Något som 

personalen tyckte var positivt med större yta, men tufft utifrån förflyttningar för eleverna när 

de skulle till och från Lilla höjden till Stora höjden. Jag är medveten om att det blir ny personal 

för våra blivande åk 1, men känner stor tilltro till den personal vi kommer att ha ute i paviljongen 
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till hösten. Från början var det tänkt att våra nya förskoleklasselever skulle vara i paviljongen 

med våra elever i åk 1. Utifrån trygghetsperspektivet och den lärdom vi gjort i år har vi tänkt 

om. Vi har i ledningsgrupp och samverkansgrupp beslutat att våra blivande åk 3 flyttar ut. 

Eleverna i åk 2 har i förra veckan fått veta detta utifrån att vi känner att de är två klasser som 

är trygga och stabila. De har en personalgrupp som känner sina elever väl. Våra åk 1 och åk 3 

kommer att kunna samarbeta och jag vet att personalen är taggad på att iordningsställa sina nya 

lokaler som kommer nu under sommaren. Detta blir för ett år. Sedan flyttar de till den delen som 

högstadiet är i nu, när åk 7-9 flyttar till sitt nybyggda hus som ska stå klart till hösten 2022. 

Det är mycket spännande på gång.  

Preliminärt ser organisationen ut så här, det tillkommer resurser i vissa årskurser:   

Förskoleklass: 

Lärare  Fritids 

Karolin Dahlberg – Ny lärare 

från St Per  

Tavga Taymor – Ny lärare från 

St Per  

Camilla Bruno 

Lotta Wittesjö 

Bexelius 

Elin Björk – Ny till 

fritids från 

Råbergsskolan  

 

Åk 1:  

 

 

 

 

 

 

Åk 2:  

Lärare  Fritids 

Matilda Ingebretsen  Natalie Chamoun  

Mikaela 

Magnusson  

Angeliqa Sigvardsson Mahbube Acar – 

rastverksamhet  

 

Åk 3 i Paviljongen:   

Lärare  Fritids 

Miné Uzel  Maria Johansson  

Linda Gustafsson  Alexander Tidbäck   

 

Åk 4:  

Lärare  

Anna Wassdahl  

Ida Rudin  

 

Åk 5:  

Lärare  

Malin Andreasson – Ny lärare 

närmast från Norrbacka  

Liban Mohamed – Fritids och 

4-6  

 

 

Lärare  Fritids 

Matilda Lundin  Rima Hanna  

Cecilia Seiman Engin Mete  
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Åk 6: 

Lärare  

Yamuna Govindasamy   

 

Åk 7: 

Mentorer  

Ainta Kalouli – Ny lärare i 

No/Ma  

Emma Davidian – Sv, åter från 

föräldraledighet 

Åsa Rindstål – Idh  

Margareta Andersson – Sv/Sva 

Terese Andersson Ramirez - 

Spanskan 

Vakant mentor  

 

Åk 8: 

Mentorer  

Jesper Stens Wanberg 

Musik/Idh 

Henrik Homlong Klarén – SO  

Emmy Persson – Sv/Sva 

Intidhar Salem – Tx slöjd  

Zahra Govani – Eng  

Cissi lämnar oss för nya 

uppdrag  

Jessica Brissman – Idh  

 

Åk 9: 

Mentorer  

May Toutounji – Ma/Eng  

Jawad Tahir – No  

Magnus Myrberg – Ny HKK 

lärare  

Mikael Pääkkönen – So  

Louise Eriksson – Idh, Ma,  

åter från föräldraledighet  

 

Övriga: 

Trä och metallslöjd – vakant 

Bild – vakant  

Rebecca Hansson föräldraledig  

Sairah Hassan – speciallärare  

Vakant – speciallärare  

Maria Enqvist Kvickström, 

Bibliotekspedagog 50%  

Daniela Von Schedvin – Franska  

Rosa Gonzales Skinnari – Tyska  

Daily Enamorado Peña – 

Spanska 

Jennifer Bengtsson – 

socialpedagog 

Rachelle Khoury – Sociala 

teamet  
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Nawid Abdul Wahab – Sociala 

teamet  

Jelena Breimani – föräldraledig 

Noopur Parekh Nordberg – 

föräldraledig  

Johan Stangnes - fritids 

 
Som alltid när vi närmar oss ett sommarlov finns det tyvärr personal som lämnar och går vidare. 

Även i år har vi en del personal som valt att avsluta sina tjänster av olika anledningar. Vi önskar 

Mia, Helena, Gölin, Åsa J, Andreas och Cecilia I varmt lycka till i sina nya uppdrag och 

utmaningar. Vi tackar även våra språklärare Sascha som slutar och Fatouma som går på 

föräldraledighet. Vi har en del visstidsanställda som det ännu inte är klart med. Detta är 

påverkat av att jag inte fått ok att anställa ännu med anledning av den övertalighet vi haft i 

kommunen. Tack till er för ert arbete på skolan och tack till de vikarier och timanställda som vi 

haft på skolan under detta tuffa år med stor sjukfrånvaro. Det har varit ovärderligt att ha 

vikarier som kan hoppa in och ta lektioner och fritids.  

 

Viktiga datum framöver: 

 

 Fritids har stängt för planeringsdag måndag den 14 juni och den 16 augusti.  

 Fritids har stängt för planeringsdag även måndag den 1 november, vecka 44.  

 Skolan börjar igen efter sommarlovet tisdag den 17 augusti klockan 09.30 gäller F-5.  

Tid för åk 6-9 kommer i separat brev från lärarna då de har samtal med mentor ”Meet 

the teacher”  

 Sammanslagning för fritids i sommar kommer att vara veckorna 28-30 och verksamheten 

är här på Steningehöjdens skola. Galaxskolan kommer till oss   

 

Alla är olika, Alla är unika och Alla kan lyckas!  

 

 

 

 

 

 

 

Glad sommar önskar vi er alla och tack för fint samarbete under året 

Helena och Marie med personal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


