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Hej 
Läsåret börjar nu närma sig slutet och det är dags att summera hur året har varit 
och samtidigt blicka framåt för att se hur vi ytterligare kan utveckla von Bahrs skola. 
Läsåret började med en hösttermin där vi arbetade mycket med att få ihop våra nya 
klasser och satte igång med vårt nya pedagogiska stöd ”Bryggan”. Alla elever fick en 
klassplacering och vi tittade på alla elevers (åk 6-9) individuella behov av stöd och 
gav det. Ett inkluderande arbetssätt. På Bryggan hade vi tre lärare som hjälpte 
eleverna med detta. Vi gjorde en organisation i årkurserna F-5 där vi så långt vi 
kunde ha 2 pedagoger per klass och hade det för att snabbt kunna sätta in stöd. 
Förutom detta hade vi 2st speciallärare. 
 
Under höstterminen hade skolan stora besparingar att göra och alla lösningar för att 
underlätta för lärare och elever gick inte att genomföra. Med stora ansträngningar 
av både lärare, elever och annan personal löste vi detta.  
Vårterminen 2016 har skolan kunnat planera på ett annat sätt och skolan är en av 
några skolor i Uppsala kommun som fått ekonomiskt stöd för att satsa. Vi delade på 
en del klasser och gjorde mindre grupperingar bl.a.  
 
Några specifika insatser: 

 Vi prioriterar mindre klasstorlekar i vår planering för nästa läsår. 
 Åk 6-9 har utökad idrott. Vi tror på att ökad rörelse ger ökad koncentration 

på skolarbetet 
 Utökat Bryggans personal (stöd) med 1 tjänst. 
 Utökad studievägledningstjänst 
 Utökad tid för skolpsykolog 
 Utökad tid för hälsopedagogtjänsten (70%). Stöd för värdegrundsarbetet, 

skolans simundervisning, stöd till idrottsundervisningen, stöd till elevråden 
och läxhjälp. Tillsammans med kurator driva skolans värdegrundsarbete.  

 Ny kuratortjänst (100%). Stödsamtal, stöd till elever och personal, 
tillsammans med hälsopedagogen driva skolans värdegrundsarbete. 

 Ny skolvärdstjänst (100%). Var elevernas stöd under raster. 
 Ny bitr.rektor för åk 6-9. Utöka ledningsgruppen på skolan när vi nu på kort 

tid går från ca 440 elever till ca 575 elever. 
 Starta upp Skolans Idrottsförening med delaktighet av elever. Aktiviteter för 

elever efter skoltid. 
 Nystartad innebandyprofil för flickor från åk 6. 
 Inkluderande arbetssätt med stödinsatser utifrån varje elevs förutsättning via 

2 st stödstudios Bryggan (åk 6-9) och Spången (F-5). 
 Vi har besökt Hälsoäventyret och haft träffar med näringslivet för de äldre 

eleverna. Vi har besökt museer och teatrar för de yngre.  
 Varje fredag har vi en gemensam fikastund för åk 6-9 där vi också bjuder in 

de yngre eleverna. 
 Åk 9 eleverna samt all personal har fått utbildning i hjärt/lungräddning och 

ABC. 
 Erbjuder frukost till åk 6-9 elever varje morgon om det missas. 
 Skolan har ett mycket bra samarbete med sociala myndigheter och närpolis 

gällande brett och förebyggande arbete tillsammans med Vaksalaskolan, 
Tunabergsskolan och Gränbyskolan 



 
 
 
Organisationen 
Nu styr vi för att ytterligare tydliggöra ansvar och befogenheter. Fler får ta ansvar och 
roller blir tydligare allt utifrån att det skall bli bättre för eleverna och personal. Det kan 
gälla resultatuppföljningar, elevvårdsarbetet, stöd till eleverna mm 
 
Prao 
Under läsåret har våra åk 8 elever varit ut på Prao och fått en inblick i arbetslivet och i 
bästa fall får en uppfattning om vad de vill göra i framtiden. En nyttig erfarenhet som vi 
vill utveckla och prioritera i framtiden. 
 
Inför nästa läsår 
Vi är just nu i full färd med att rekrytera ny personal till skolan. Anledningen till det är 
att elevantalet ökar till hösten samt att skolan är inne i ett nybygge och vi vill utöka antal 
lärartjänster samt att göra undervisningsgrupperna mindre. Detta för att eleverna och 
lärare skall få bästa möjligheter att göra bra undervisning. Som ni läst på specifika 
insatser så har vi nytillsatta tjänster som behöver tid att sätta sig in i jobbet ännu mer. 
Jag kan med stolthet säga att vi satsar rejält för att vi på von Bahrs skola skall synas i 
framtiden på ett positivt sätt. 
 
Läxhjälp 
Vi har av Skolverket blivit tilldelade 500.000kr till läxhjälp inför nästa läsår. Vi ser stora 
möjligheter nu att alla som behöver få extra hjälp kan erbjudas det. Vi har haft läxhjälp 
under året och kan nu utöka det. 
 
Hälsogruppen 
Vi prioriterar hälsoarbetet och har därför en stark hälsogrupp på skolan som 
underlättar för lärarna med övningar att genomföra i klasserna samt arrangerar 
temaveckor som sömn, frukost och avslappning. Personalen har också under året vissa 
friskvårdspass. 
 
Idrottshallen 
Helt nyrenoverad under vårterminen gällande omklädningsrum, materialrum och 
personalrum. 
 
Unikum 
Till hösten kommer alla kommunens skolor att börja använda den digitala 
lärplattformen Unikum. Vår förhoppning är att vi med hjälp av den skall kunna 
kombinera vårt arbete med undervisningen och med bra feedback till er föräldrar, utan 
att hamna i omständligt och tidskrävande dokumentationsarbete. 
 
Elevenkäter fritids, åk 5 och 8 
Dessa har genomförts under vårterminen och skall nu analyseras. Skolan har under åren 
legat bra till när eleverna utryckt sig om trygghet och lärande. Så även detta år. Det 
kommer säkert fram bra information i år som vi skall ta till oss för att göra något bättre 
till nästa läsår. 
 
Stolthet och inställning 
Att arbeta på von Bahrs skola är något jag gör med stolthet. Den värme och uppskattning 
elever visar varje dag gör att man bygger energi för att försöka göra saker ännu bättre. 
Den stolthet man känner över all personals energiska entusiasm att gör allt i alla lägen 
gör att man känner stoltheten ända in i märgen. Vi som stor verksamhet kan missa saker 



eller göra fel som andra men tillsammans med alla föräldrar skall vi arbeta tillsammans 
för att göra bra och kloka val för era barn och våra elever. 
Bara tillsammans kan det hända. Föräldrar är proffs på sina barn och vi är proffs på 
skola. 
 
 
Skolstart 17 augusti 
Alla elever börjar den 17 augusti.  Tider kan fås på hemsidan eller via det 
informationsbrev som kommer hemskickat till er. Elevernas schema för nästa år kan ni 
se på skolans hemsida några dagar innan skolstart. 
 
Avslutning den 9 juni 
Avslutningen  för läsåret sker traditionsenligt i Lötenkyrkan och programmet kan ni se 
på skolans hemsida.  
 
Hemsida 
Besök gärna skolans fina hemsida som Linda Wallberg ansvarar för. 
 
Övriga läsårstider för 2016-2017 hittar du sist i detta rektorsbrev. 
 
 

Önskar alla elever, föräldrar och personal på von Bahrs skola en riktigt’ 

GLAD o SKÖN SOMMAR! 

Christer Jones rektor 

 
  



Läsårstider 2107-2017 

Höstterminen 2016 

Höstterminen 2016 börjar onsdag 17 augusti och slutar onsdag 21 december.  

Lovdagar 

 fredag 30 september 
 höstlov: måndag 31 oktober–fredag 4 november 

Vårterminen 2017 

Vårterminen 2017 börjar tisdag 10 januari och slutar fredag 9 juni.  

Gymnasieskolans årskurs 3 och gymnasiesärskolans årskurs 4 har skolavslutning fredag 
2 juni. 

Lovdagar 

 sportlov: måndag 20 februari–fredag 24 februari 

 påsklov: måndag 10 april–måndag 17 april 
 måndag 1 maj 
 kristi himmelfärdshelgen: 25–26 maj 
 måndag 5 juni och nationaldagen 6 juni 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


