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Helena Eriksson
Rektor
073-666 52 49
helena.eriksson@sigtuna.se
Varmt välkomna till ett nytt läsår på Steningehöjdens skola!
Så var det dags att starta ett nytt läsår. Äntligen är vi fullt utbyggda till årskurs 9 och
äntligen står vår nya byggnad klar. Inte kunde jag tro det för ett år sedan när jag
blickade ut i grusgropen som då fanns där. Det har varit mycket jobb att få ordning allt
under sommaren och personalen har jobbat hårt sedan de kom åter i augusti. Det fixas
och donas för att era barn, våra elever ska mötas av trivsamma ytor. Det sker
överlämningar och planeringar, förberedelser för att möta våra elever!
På måndag börjar våra F-5 med skolstart kl 09.30 på skolgården och då är det bara för
personal och elever. Vi har sagt ok till att förskoleklasseleverna har en vårdnadshavare
med sig. Våra elever i åk 6-9 har ”Meet the teacher” och ni ska ha blivit kallade till möte
med klasslärare/mentor. Jag vet att vissa lärare har haft svårt att få kontakt med en
del nya elevers vårdnadshavare, är du en av dem som inte blivit kallad ta kontakt med
oss är du snäll så ordnar vi med en tid. Det är viktigt att rätt telefonnummer och mail
ligger registrerad i Dexter så gå gärna in och titta där så att dina kontaktuppgifter
stämmer. Detta för att underlätta vårt samarbete när lärarna behöver nå er 
Jag hoppas att ni haft en fin sommar med familj och vänner. En sommar som givit
möjlighet till vila och återhämtning. Efter den vår vi tog oss igenom så var sommaren
välkommen. Nu är det så dags att gå tillbaka till vardag igen. En vardag som ändå inte
kommer likna någon vi är van vid sedan tidigare. Vi har med anledning av Covid-19 fattat
en del beslut som påverkar er föräldrar och vårdnadshavare.
- Föräldramöten kommer inte att hållas på vanligt vis detta år och samma gäller
med föräldrasamråd. Vi kommer att dela information via våra
kommunikationskanaler alternativt lämna på de elevledda samtalen.
- Elevledda utvecklingssamtal kommer att ske i någon form och då med en förälder
närvarande.
- Fotografering kommer att ske individuellt av eleverna som det ser ut just nu och
inte klassfoton som vi är vana vid.
- Idrotten kommer att genomföras enligt schema. F-3 kommer att ha en
idrottslektion inne och en idrottslektion ute året runt. Den inomhus kommer att
genomföras då vi gjort bedömningen att hallen är stor nog. Mer information
kommer från idrottslärarna på klassbloggarna.
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Fritids:
Övre raden: Rosie, Åsa, Tina,
Maria och Mahbube
Nedre raden: Linus, Engin,
Mikaela och Camilla

Rektor Helena och Biträdande rektor Marie

Sociala teamet och specteamet:
Christian, Marie, Jennifer, Sairah,
Maria och Nawid

Arbetslag F-2: Natalie, Linda, Angeliqa,
Gölin, Matilda och Miné

Arbetlag 3-6: Anna, Cecilia, Helena,
Mia, Noopur och Ida
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Arbetslag 7-9 med spec och sociala teamet
Övre raden:
Jelena, Nawid, Mikael, Emmy, Christian, Margareta, Lollo, Jepser
Sven-Erik och Henrik Mellersta raden: Andreas, Maria, Fatouma, Sofia,
Daily, Emma, Åsa, Terese, Jawad och Jessica
Nedre raden: Natasa, Zahra, Sairah, May, Jennifer, Cecilia, Daniel,
Rebecca och Intidhar
Vi finns här på Steningehöjdens skola för våra elevers skull och jobbar hårt för att de
ska utvecklas och lyckas i sitt lärande. Vi hade ett stort mål att öka trygghet, trivsel
och studiero under förra läsåret. Det resultatet förbättrade vi, men vi är inte nöjda
med det utan har det som fortsatt mål att utveckla. Vi växer med 4 klasser till läsåret
2020-2021 och är 19 klasser totalt, ca 500 elever. Vi kommer medvetet att arbete
vidare med att bygga vår skola. En skola i framkant från förskoleklass till år 9.
Det är dock av största vikt att ni föräldrar/vårdnadshavare är med oss och stöttar era
barn i deras skolarbete. Samarbete mellan skola och hem en förutsättning för att vi
tillsammans ska lyckas. Vi har förväntningar på er att ni tillsammans med oss skapar
goda förutsättningar för ert barn. Detta gör du genom att se till att ditt barn sover och
äter ordentligt, att du bidrar till det så viktiga samarbetet mellan oss. En viktig sak är
också att du smittar, med det menar jag att om du pratar positivt om skolan så hjälper
det ditt barn att tänka gott om skolan. Skulle det vara något som inte känns bra vill vi
att ni vänder er till oss, i första hand till mentor, men vi finns alla här för er!
Jag ser fram emot ett spännande läsår tillsammans med alla elever och
med all personal. Det är många nya ansikten ni kommer att möta 
Vi ses! Helena

