
 

von Bahrs skola 

Hej alla föräldrar till elever på von Bahrs skola! 

Nu stundar julledighet och en 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 skolenhet med 

en gemensam rektor och en biträdande rektor. Vi rektorer har tillsammans med all personal 

arbetat för att utveckla von Bahrs skola till en ännu bättre skola. Allas delaktighet är viktig i 

det arbetet. Samarbetet mellan skola och föräldrar är också avgörande för att vi ska lyckas.  

Skolan omfattar nu allt ifrån barn i förskoleklass, fritidsverksamhet samt elever upp till åk 9. 

Elevantalet stiger stadigt och det är förstås roligt att så många väljer att gå på vår skola.  

Genom politiska beslut kommer resurserna till vår skola att ökas efter årsskiftet och inför 

2016 kommer vi därför satsa rejält på fler vuxna i skolan. Allt för att stödja elever och 

personal med skolans olika uppdrag och arbete. 

Det som kommer förändras för åk F-5 till under vårterminen är följande: 

Emil Engelbrektsson (musik) går på föräldraledighet och ersätts av Elias Hjälm.  

Ida Holm (F-klass grön) går på föräldraledighet och ersätts av Zoubida Honein, förskollärare.  

Utöver detta så utökar vi/förlänger med följande tjänster: 

Veronica Svensson 100% kurator, värdegrund och likabehandlingsarbete. 

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

Skolidrottsföreningen 

Håkan Ferngren 100% skolvärd, elevstöd, raster, Skolidrottsföreningen 

Bitr. rektor åk 6-9 100% pedagogiskt ledarskap 

Cecilia Bergström Telvik     50% fritidspedagog 

Maria G. Paulsson 75% fritids/resurs  

Andreas Tyrberg 100% fritids/resurs (Lilla von Bahrs) 

Vi kommer dessutom att utöka med ytterligare en lärare i svenska som andraspråk. Rekrytering 

pågår.  

 



Övergripande områden som vi skall organisera oss för framöver: 

 Alla skolor har krav att från årsskiftet kartlägga och testa alla nyanlända elevers 
kunskaper. Vår skola har utsett Ster Hamam (mycket erfaren modersmålslärare och 
kommunens kartläggare) och Karin Gustafsson (mycket erfaren lärare som jobbat 
med förberedelseklasser och som modersmålslärare) för detta uppdrag. Vi är därför 
ordentligt rustade för uppdraget. I deras uppdrag ligger även att organisera olika 
språkstöd för våra nyanlända elever, kontakt med lärare m.m. 
 

 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 tid för 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 m.m. 
 

 Skolan stärker med en skolvärd som även kommer att ingå i hälsogruppen, i 
elevråden och i Skol-IF. 
 

 Fräschar upp skolans rastaktiviteter och utbud. Förfinar miljöer i uppehållsrummen 
 

 I möjligaste mån bibehåller vi profilinriktningar 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. 

 

Sammanfattningsvis blir det många nya personer och många nya spännande uppdrag på 

skolan efter årsskiftet och vi ser mycket fram emot att ännu mer satsa på era barn, våra 

elever för att de skall få lyckas i skolan.  

Hör gärna av er till någon av oss rektorer om ni har idéer och förslag som kan stärka 

kontakten och samarbetet mellan skola och hem. 

 

Vi önskar er en fin Jul och ett Gott nytt år! 

Christer Jones, rektor och Mona Refai, biträdande rektor. 
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