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Ett nytt läsår står för dörren och redan nu har många av skolans elever kommit tillbaka för några dagar 
på fritids. 
 
I höst hälsar vi Lilian Eriksson välkommen som ny lärare i åk 2, Lena Hedebarks klass, samt Randi 
Almaas som kommer starta upp den nya fyran. 
Anette Vikström kommer finnas till hands för fyran och femman under skoldagarna samt arbeta på 
mellanstadiets hemvist. 
 
I samband med Saras uppsägning i slutet av maj drog vi omedelbart igång rekrytering via olika 
kanaler: tips & rekommendationer, Arbetsförmedlingen, sociala medier och flera rekryteringsbolag 
och vi har träffat ett stort antal behöriga lärare. Vi har haft några bra kandidater och varit riktigt nära 
avslut, men i slutändan har det i några fall stupat på resväg och avstånd. Nu i augusti har 
rekryteringsbolagen återkommit med några intressanta svar på lärare som är tillgängliga omgånde. 
Den här veckan har vi intervjuer inbokade. 
 
Fredrik Sulkava har kommit in på en utbildning som han sökt, vilket betyder att han snart lämnar sin 
tjänst hos oss. Hans sista dag blir 17/8. Hans ersättare som lärare mot fritidshemmet heter Ida Broomé. 
 
Suzanne Barfod, som är gammal i gården på alla våra enheter, kommer tillbaka till Elevverket för att 
arbeta i förskoleklassen tillsammans med Tina von Schoultz. Suzanne kommer också att ansvara för 
fritidshemsavdelningen för åk f-1. 
 
Ansvarig lärare i åk1 blir Fatima Ågren som kommer att ha Annika Lickhammer Waagaard vid sin 
sida i klassrummet. 
 
Jin Ma, som under senare delen av våren var på Elevverket, kommer att fortsätta på fritids och finnas 
till hands för skolans tvåor, hos Vanja Jennessen och Lilian Eriksson. 
 
Håkan Melin och Martin Larsson kommer att arbeta tillsammans i skolans trea. 
 
Roger Wallgren forsätter som skolans idrottslärare. 
 
Mohamed Mabrouk är som tidigare skolans husfar och Gunilla Bergo arbetar kvar på fritids samt som 
skoladministratör. 
 
Berit Eklund som är bekant för flera av er föräldrar kommer att vara vår speciallärare. 
 
Nytt för i år är att vi välkomnar Ziad Nayyef på något som kallas för Extra tjänst. Extra tjänst är 
statligt finansierat och syftar till att hjälpa nyanlända in på arbetsmarkanden, lära sig praktisk svenska 
och vi på skolan får förstås därigenom en bra förstärkning. Ziad har en universitetsexamen och har 
arbetat som mellanstadielärare i sitt hemland Syrien innan kriget bröt ut. 
 
Ytterligare en nyhet är att skolans handelsbod numera är ett ”Lekotek”.  På Lekoteket kan eleverna 
låna leksaker på raster och fritids. Varje elev kommer att få ett särskilt Lånekort för att kunna kvittera 
ut leksaker. I det fall men inte återlämnar det man hämtat ut kan man inte låna något nytt på 
kommande raster. 
 
I år går vi in i vårt femtonde läsår och det  känns mycket bra. 
 
// Cilla Collman 



 
 


