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Hösten och mörkret har efter en riktigt lång sommar kommit med besked.  
Hos oss på Elevverket stundar nu Nobelperioden och skrivande av Nobelberättelser. I år är 
temat “Ett oväntat besök…” 
På Nobeldagen den 10/12 avslutas hela projektet med en pampig lunch och prisutdelning. 
Nu börjar vi bli många på skolan och vi vill gärna att alla elever kan vara med i firandet 
samtidigt varför vi ska försöka hitta en alternativ lokal som rymmer oss alla. Vi återkommer 
kring detta när det närmar sig. 
 
Jag kan nu informera om att i januari, vid terminsstarten, kommer vi att få två nya 
medarbetare. 
Thomas Johansson blir ansvarig klasslärare i år 5. Förutom en lärarutbildning har han även 
behörighet att undervisa i svenska som andraspråk. Vidare har han en Magister i pedagogik 
med inriktning mot lärande, kommunikation och informationsteknologi, en Magister i 
pedagogik samt en Master i pedagogik. 
Hans specialinriktning är inom ämnena Matematik och NO. Som grädde på moset är 
Thomas även högskoleingenjör i elektronik, med inriktning mot medieteknik. 
  
Marina Jacobsson blir Elevverkets nya speciallärare och kommer arbeta 75%. Marina har 
en lärarutbildning sedan 1996 och utbildning som speciallärare sedan 2012. Hennes 
inriktning är Matematik och NO. Marina kommer närmast från Danderyds montessori där hon 
varit speciallärare i 4,5 år.  
 
Vi är glada över att få just Marina och Thomas som nya arbetskamrater och ser att deras 
kompetenser kommer att komplettera vårt arbetslag på ett bra sätt. 
 
Ida Broomé som började hos i augusti kommer att avsluta sin anställning pga lång resväg, 
3-4 timmar per dag. Hennes plan att flytta till vårt närområde sprack och nu behöver hon få 
kortare resväg. Ida som inte varit anställd så länge har kort uppsägningstid varför hennes 
sista dag blir 16/11. Vi önskar henne lycka till! Rekrytering av hennes ersättare pågår. 
 
Den närmaste tiden kommer ni se lite äldre barn på skolan och det är tidigare Elevverkare 
som kommer tillbaka och praoar hos oss vilket vi tycker är jättekul. En gång Elevverkare 
alltid Elevverkare! 

 
En annan rolig sak att berätta är att årets femma, vår första, är anmäld till ”Vi i 
femman”. Det ska bli roligt att följa deras väg i den klassiska tävlingen. 
 
Tiden går fort och snart är det Lucia. Vi firar Lucia utomhus på morgonen kl.08.30 och vi har 
hittills alltid haft tur med vädret så håll tummarna för att vi har tur i år igen. Närmare detaljer 
kring detta och när eleverna ska samlas får ni via veckobreven. 
 
Gunilla kommer snart skicka ut jullovslappar och det är viktigt att ni fyller i de dagar ni 
behöver fritids, så att vi kan planera för matbeställningar, aktiviteter och bevilja semester till 
de av personalen som önskar vara lediga. Svaret ska vara inne 23/11. 

 

// Cilla Collman 

 


