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Till föräldrar och vårdnadshavare på Steningehöjdens skola  

 

Varmt välkomna tillbaka till en ny termin och ett nytt år. Jag hoppas att ni fått en fin 

ledighet och att många av er fått vara friska. Vad har 2022 att bjuda oss på? En 

ansträngd inledning vad det verkar med nya restriktioner från regering och FHM. Dock 

ännu inga specifika restriktioner som gäller grundskolan. Jag vill inleda med att uppmana 

till försiktighet och poängtera följande:  

 

 Har ditt barn symtom skall hen stanna hemma och ni skall testa enligt de 

rekommendationer som finns på FHM. En tid att tänka på varandra extra!  
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-

19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/ 
 Vi vill även be er föräldrar/vårdnadshavare att inte komma in i skolan. 

Hämtning och lämning på fritids sker utomhus. Är ni kallade på möten 

kommer vi att ha dessa i utrymmen som är stora så att vi kan hålla avstånd. 

Så som vi gjort genom hela pandemin.  

 Vi vill också be er att informera mig på min mail helena.eriksson@sigtuna.se 

om ert barn testar positivt i Covid-19 så att jag kan smittspåra enligt de 

regler som gäller.  

 

Vi kommer att se en ökad sjukfrånvaro precis som innan jul bland elever och personal. Vi 

kommer att göra vårt yttersta för att ha en fungerande verksamhet. Undervisning 

kommer att ske som vanligt i den mån det går. Jag som rektor har endast befogenhet 

att korta av en skoldag. Jag får inte besluta kring distansundervisning, vi hoppas att vi 

inte ska komma dit, men om så skulle vara fallet är det huvudmannen Sigtuna kommun 

som fattar det beslutet. Undervisning som vanligt betyder alltså fortsatt simning, 

idrott, äta lunch i matsalen, möta sina kompisar på raster och i korridorer, men 

framförallt undervisning i klassrummet. Vi uppmanar till att tvätta händerna, hålla 

avstånd i kön till lunchen och vi vuxna samlas heller inte nämnvärt i stora sällskap. Det 

här är en svår situation för alla och vi behöver ha tålamod. Tack för gott samarbete!  
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Förändringar i personalgruppen 

 

Matilda Höglund vår speciallärare på F-6 har slutat och vi önskar henne fortsatt lycka 

till. Daniel Iskander slutade som idrottslärare i november, i åk 5, 6 och 7C har vi haft en 

del vikarie vilket vi fortsatt kommer att ha. Dock en ny vikarie som börjar imorgon och 

han heter Mattias Flodman, han är tränare för Skånelas herrar och har en bakgrund där 

han tidigare under flera år varit idrottsvikarie och lärarvikarie. Vi har anställt en lärare 

i idrott och hälsa, Erik Larsson som troligtvis börjar hos oss runt sportlovet. Vi har 

också gjort klart med en lärare till vår Flexgrupp i åk F-6 och hon heter Malin 

Mårtensson, hon börjar i slutet på mars. Malin har jobbat på skolan innan jag började så 

hennes namn är det säkert fler som känner igen.  

 

På måndag den 17 januari börjar en ny lärare som heter Fatma Acaralp, hon kommer att 

ersätta Karolin Dahlberg som tyvärr lämnar oss och förskoleklass A. Karolin kom till oss 

från St Per i augusti när den skolan hade övertalighet. Nu har Karolin fått möjlighet att 

återvända till St Per skola i Sigtuna, otroligt trist för oss, men vi önskar henne lycka till. 

Karolin och Fatma kommer att få en vecka tillsammans innan vi släpper Karolin. Vi hälsar 

Fatma, Mattias, Erik och Malin välkomna till oss!  

 

Liban är fortsatt tjänstledig och i åk 5 arbetar Samuel den här terminen samt på 

Storfritids med Ia och Alexander. Vi har sett att det varit en del oro på raster för 

främst åk 5 och 6 vilket vi arbetar med att få till. Det är otroligt viktigt att eleverna 

har trygga raster och har energi till att arbeta inne på lektionerna.  

 

Viktiga datum:  

 Elevledda utvecklingssamtal är planerade för hela skolan måndagen den 31 januari 

och onsdagen den 2 februari. Ni kommer att bli kallade av era barns 

klasslärare/mentorer. Mest troligt att dessa kommer att ske via TEAMS, något 

vi har god erfarenhet från förra året när vi var i ett liknande läge.  

 Den 7 februari är det studiedag för både fritids och skola. Stängt!  

 Den 8 och 10 februari drar åk 6 igång med sina Nationella prov i svenska och 

svenska som andraspråk. Eng vecka 14 och Ma vecka 18.  

 Vecka 11 är det dags för åk 3 att påbörja sin Nationella provperiod som sträcker 

sig till den 20 maj.  

 Den 22 och 24 mars är det dags för åk 9 att skriva sina Nationella prov i svenska 

och svenska som andraspråk. No vecka 14, Eng vecka 17, So vecka 18, Ma vecka 

19.  

 Terminen slutar fredag den 10 juni och däremellan är det sportlov vecka 9 och 

påsklov vecka 15.  

 

Tack än en gång för att ni har förståelse för den situation vi befinner oss i, inte bara i 

skolans värld utan i hela samhället. Ta hand om er och var rädda om er!  

 

Med önskan om en fin vårtermin 

Rektor Helena  


