
 

 

von Bahrs skola 

 

Hej alla föräldrar till elever på von Bahrs skola! 

 

Nu stundar julledighet och an paus i arbetet. Hårt arbete och koncentration kräver vila och 

den kommer nu. Vi har haft en intensiv höst med att organisera oss till en ny enhet och en 

förskoleklass till åk 9 skola med en rektor, organiserat vårt pedagogiska stödarbete och även 

hitta former för stöd i klasserna. När rektor Syvonne Helmersson slutade för pension i 

somras anslöt Mona Refai som ny bitr.rektor för årskurserna F-5 och skulle också ”skolas” in. 

Vi har jobbat på allihop för att få till en ännu bättre skola. Allas delaktighet är viktig i det 

arbetet. Samarbetet mellan skola och föräldrar är avgörande.  

Till denna höst lade vi en organisation som var möjlig utifrån de resurser vi hade och tyckte 

att vi kunde, med några förändringar, få till en organisation med stöd till elever och lärare. 

Det saknades dock några viktiga tjänster som bl.a kurator och en egen skolvärd. Vi byggde 

upp vår stödstudio ”Bryggan” som bemannas av en speciallärare 100% och två lärare 100% 

samt en lärare som arbetar 25%. 

Inför vårterminen så ökar resurserna till skolan genom politiska beslut. Det som kommer 

förändras till vårterminen är följande: 

Emil Engelbrektsson musik skall gå på föräldraledighet och ersätts av Elias Hjälm. Lisbeth 

Hotti svenska/engelska avslutar sin tjänst och ersätts av Johanna Nikkula Harrysson. Karin 

Gustafsson svenska/engelska/SVA får nytt uppdrag inom skolan och ersätts av Louise 

Eriksson. Tomas Junebjörk SO lärare får nytt uppdrag i skolan med stöd ersätts av Ebba 

Vistedt.  

Utöver dessa förändringar så utökar vi med följande tjänster: 

David Söderström  100% matematik/NO, Skolidrottsföreningen och 

Innebandyprofil för flickor 

Veronica Svensson 100% kurator, värdegrund och likabehandlingsarbete,  

 



Lotta Palmèr Hedlund ca 75% hälsopedagog, värdegrund, likabehandlingsarbete, 

Skolidrottsföreningen 

Tomas Junebjörk 70%-100% stöd till elever i bl.a SO 

Håkan Ferngren 100% skolvärd, elevstöd, raster, Skolidrottsföreningen 

Bitr. rektor åk 6-9 100% pedagogiskt ledarskap 

 

Inför 2016 kommer von Bahrs skola satsa rejält på fler vuxna i skolan med tydliga roller. Allt 

för att stödja elever och personal med skolans olika uppdrag och arbete. 

Övergripande områden som vi skall organisera oss för framöver: 

 Alla skolor har krav från den 1/1 2016 att kartlägga och testa alla nyanlända elever i 
läs, skriv och räkna kunskaper samt även ämneskunskaper. Vår skola har Ster Hamam 
(mycket erfaren modersmålslärare och kommunens kartläggare) och Karin 
Gustafsson (mycket erfaren lärare som jobbat med förberedelseklasser och 
modersmålslärare). Vi är ordentligt rustade för uppdraget. I deras uppdrag ligger 
även att organisera olika språkstöd för våra nyanlända elever, logistiken med 
ämneslärare mm 

 

 Utöka det pedagogiska stödet för alla våra elever genom utökning av lärare och 
pedagoger F-9 
 

 Starta upp skolans Idrottsförening för att få till en ännu bättre VI-känsla bland 
eleverna samt en ökad stolthet över att gå på von Bahrs skola 
 

 Skolans värdegrundsarbete stärks med ny kurator och utökad hälsopedagog som 
direkt kan arbeta med grupper/klasser/elever för att stärka samarbete, självkänsla 
och motivation 
 

 Skolans hälsogrupp stärks med fler vuxna som aktiverar olika hälsoteman som sömn, 
avslappning, frukost mm 
 

 Skolan stärker med en skolvärd som även ingår i hälsogruppen, elevråden, Skol-IF 
 

 Fräschar upp skolans rastaktiviteter och utbud. Förfinar miljöer i uppehållsrummen 
 

 I möjligaste mån bibehåller profiler som Montessori, Ishockey och utökar med 
Innebandy för tjejer. Alla profiler kan ges i mån av plats på skolan. Skolvalet ger i 
första hand elever nära skolan garanterad plats. 

 

 



Förändringar av mentorskapet:  

 6B Mattias Westermark och Elias Hjälm (ny musiklärare) 

 6C Mia Ström och Louise Eriksson (ny lärare) 

 8B Stefan Blom och David Söderström (ny lärare) 

 9A Carina Strandberg och Ebba Vistedt (ny lärare) 

 9B Görgen Burman och Johanna Nikkula Harrysson (ny lärare) 
 

Vi tänker oss att satsa på fler lärare, pedagoger och elevhälsopedagoger för att stärka 

elevernas skolgång och arbete. Också för att renodla arbetsuppgifter så alla roller mer kan 

fokusera på sina grunduppdrag. Två bitr.rektorer som pedagogiska ledare som är nära 

verksamheten i sitt ledande uppdrag.  

Många nya personer, nya spännande uppdrag, lite nystartskänsla och arbeta för att få ihop 

det bästa sätt väntar. 

Jag ser fram emot att ännu mer satsa på era barn, våra elever för att de skall få lyckas i 

skolan. Den viktigaste framgångsfaktorn. 

Hör gärna av er till undertecknad om ni har ideer och förslag som kan stärka kontakten och 

samarbetet mellan skola och hem. 

 

Önskar er en bra Jul och ett Gott nytt år! 

 

Christer Jones rektor 

christer.jones@uppsala.se 

 

 

 

von Bahrs skola • Heidenstamsgatan 67 • 754 27 Uppsala 

Telefon: 018 - 727 58 70 • Fax: 018 - 727 58 68 

www.vonbahrsskola.uppsala.se 

 


