Hej alla vårdnadshavare till elever på Stocksätterskolan!

Vi hoppas att ni haft en skön sommar och både hunnit njuta av värmen och kopplat av under
ledigheten. Vi vill hälsa er och era barn varmt välkomna till ett nytt läsår.
En annan person som vi hälsar välkommen det här läsåret är Sara Dahlsberg, som är ny biträdande
rektor på skolan från och med augusti.
Under förra läsåret var det mycket som inte var sig likt. Coronapandemin satte begränsningar för ert
fysiska deltagande på skolan och vi såg inte till varandra lika mycket som vi normalt gör, men vi
hoppas nu att verksamheten sakta men säkert ska kunna återgå till det normala. Vi kommer dock
fortfarande ha ett antal restriktioner som är viktiga att följa för allas säkerhet.
-

-

Är ditt barn förkyld eller uppvisar andra symptom som kan vara kopplade till Corona ska de
stanna hemma tills att 48 timmar passerat sedan symptomen upphört. Kom ihåg att
sjukanmäla dem på morgonen.
Vårdnadshavare ska även fortsättningsvis lämna och hämta sina barn utanför skolan.
Utvecklingssamtal kan hållas på plats, ifall ni som vårdnadshavare har vaccinerat er och
avstånd hålls. I annat fall sker de även fortsättningsvis digitalt eller via telefonen.
Inga föräldramöten kommer ännu att genomföras inomhus. Ni kommer att få information
när förutsättningarna förändras.

Förutom att följa restriktionerna kopplade till Corona, så får Stocksätter till hösten cirka 50 nya
förskoleklassbarn. De är inte vana vid miljön runt skolan och vi kommer att jobba för att de ska
känna sig trygga. Det är därför mycket viktigt att de grindar som är runt skolgården hålls stängda och
att man inte använder gårdarna som passage. Om man har ett ärende in på en gård och öppnar en
grind, behöver man vara mycket noga med att se till att stänga den efter sig.
Vi kommer precis som förra läsåret erbjuda studiestöd för de elever som är i behov av läxhjälp.
Inbjudan skickas hem första skolveckan.
Som vanligt uppmanar vi er att göra ett besök på skolans hemsida, Stocksätterskolan.se. Där hittar ni
läsårets tider, information kring sjukanmälan, elevernas scheman (de kommer att publiceras vecka
33) och annan aktuell och viktig information.

Med vänlig hälsning
Sara Tärnqvist, rektor och Sara Dahlsberg, biträdande rektor
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Klasser
Förskoleklass 2122
1a 2021a
1b 2021b
2a 1920a
2b 1920b
3a 1819a
3b 1819b
4a 1718a
4b 1718b
4c 1718c
5a 1617a
5b 1617b
6a 1516a
6b 1516b
6c 1516c
Praktiska och estetiska ämnen samt övriga
lärare
Musik
Bild
Trä- och metallslöjd
Textilslöjd
Idrott
HKK
Sva, so, matte
Lärare särskild undervisningsgrupp
Resurslärare och elevassistenter
Elevhälsa
Speciallärare
Skolsköterska
Specialpedagog
Kurator
Skolledning
Rektor
Biträdande rektor
Fritids
Fritids Ängen
Fritids Eken
Fritids Rönnen

Namn
Maria Fogelkivst, Carina Johanzon, Marie O
Lindekrantz
Gunilla Gerdvall
Åsa Eriksson Nylin
Jenny Drakenberg
Louise Strömberg
Elin Axeliusson
Kristin Noord
Oskar Liljenrud
Sofie Smedh
Andreas Lundekvam
Eva S Boije
Johan Stenmark
Joakim Hammarlund
Lindha Lindvall
Veronica Sundgren

Edvina Osmancevic
Frank Strömberg
Nils Mikaelsson
Veronie Lejonord, Carina Åneus
Jenny Johansson, Gabi Jönsson
Eric Löfbom
Tette Palm
Eero Jäppinen
Ronya Hjertberg, Mats Carlsson, Fadhel Ahmed,
Sara Eriksson, Marica Åman
Maria Håkansson, Tina Karlsson Mänd
Carin Ahl
Annelie Rydberg
Josefin Ivarsson
Sara Tärnqvist
Sara Dahlsberg
Jasminka Keljalic, Monika Österberg, Annalena
Melin
Anna Samuelsson, Daniel Johansson, Ronya
Hjertberg
Frank Strömberg, Felix Garcia, Eric Löfbom

