1 (2)

2019-01-31
Helena Eriksson
Rektor
08-59126714, 073-6665249
helena.eriksson@sigtuna.se

Till elever och föräldrar på Tingvallaskolan
Det har varit en händelserik vecka på skolan och jag vill inleda med att skriva om mitt beslut. Jag
hoppas att ni alla har fått brevet från min chef Anita Kettunen om att jag kommer att avsluta
min rektorstjänst på Tingvallaskolan för att ta mig an ett nytt uppdrag. Ett uppdrag som rektor
på Steningehöjdens skola. Detta har inte varit ett lätt beslut för mig då jag har stort
engagemang och hjärta för Tingvallaskolan. Jag är så otroligt stolt över det utvecklingsarbete vi
tillsammans gjort på skolan. Trots min värme för Tingvallaskolan har jag valt att tacka ja till att
utveckla Steningehöjdens skola vidare, den skolan är i en fas där de ska bygga upp en verksamhet
från förskoleklass till åk 8 och på sikt även åk 9. Är jag klar på Tingvallaskolan, när blir man klar?
När är rätt tillfälle att lämna och gå vidare? Det är frågan? Jag känner dock ett stort
förtroende för den fantastiska personalgrupp som finns på Tingvallaskolan idag och jag är trygg i
att de kommer ta skolan vidare. Som ni kunde läsa i Anitas brev så kommer jag att få hjälp av
Jessica Ljungvall och Marie Iskander under våren. En lösning som känns otroligt bra! Anita
kommer att påbörja en rekrytering som hon hoppas skall vara färdig till senast den 1 juni.
Jag har medvetet låtit flera medarbetare gå kommunens Talang och ledarförsörjningsprogram
och chefsutbildning i syfte att utveckla inte bara sig själva utan även bidra till vår verksamhet.
Dessa personer har på så sätt räckt upp handen och sagt att jag vill vara en ledare i Sigtuna
kommun. Det betyder kanske inte som rektor, men jag är glad och stolt att kunna säga att fyra
personer har under mina år som rektor gått något chefs och/eller ledarprogram. Med det sagt
finns det goda personer att bygga vidare på, oavsett om det kommer en ny rektor utifrån eller
internt. Jag vet att det kan bli en del oro vid förändringar, min förhoppning är att det inte ska
påverka elevernas trygghet och lärande! Jag är kvar till viss del under våren och kommer inte att
släppa mitt engagemang och ledarskap, framförallt har vi våra duktiga pedagoger både på skola
och på fritids som gör allt för att leverera en hög nivå av undervisning och lärande till era barn.
Jag hoppas att ni alla har haft bra och givande elevledda utvecklingssamtal. Jag vet att lärarna
varit nöjda och berättat för mig om goda möten med er föräldrar och våra elever. Har ni frågor
kring ert barns kunskapsutveckling, tveka aldrig att ta kontakt med lärarna. Vi finns här för er
och era barn!
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Stolt kan jag också berätta att fritids i januari har påbörjat ett utvecklingsarbete med hela
kommunens fritidsnätverk. De har kickat igång Skolverkets webbkurs ”Fritidshemmets uppdrag”
som släpptes i december, skulle gissa att vi är en av de första kommunerna att komma igång. Vår
utvecklingsledare för fritids Jenny Nygren kommer att vara samtalsledare för vår personal på
fritids. För den som är nyfiken finns det att läsa mer på:
https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling/fritidshemmets-uppdrag--webbkurs

Glädjande kan jag också berätta att jag idag varit på byggmöte för Nya Tingvallaskolan och
Aspbackens förskola. Jag har fått se preliminära ritningar över vår nya skola. Planen just nu är
att den ska stå klar hösten 2022. Det finns mycket kvar innan bygget kan starta. Men mötet
ingav hopp, att något händer på den fronten vilket kändes bra! Jag precis som ni alla längtar till
att elever och personal på Tingvallaskolan får bra förutsättningar i sin skolmiljö! Med goda
tillgängliga lärmiljöer, en ordentlig idrottshall, musiksal, bildsal och tillräckligt med klassrum och
andra viktiga utrymmen. Så fort jag får klartecken att delge er mer information kommer jag att
göra det.
På gång på Tingvallaskolan:
Nationella prov
Åk 6 inleder med Sv/Sva vecka 6. Eng vecka 15 och Ma vecka 19.
Åk 3 har sina prov under perioden vecka 11-20.
Sportlov 25 februari till 1 mars Kom ihåg att anmäla när DITT barn är närvarande här.
Vi anpassar antalet vuxna efter behovet, VIKTIGT att det blir rätt i anmälan. Det brukar
vara ett stort bortfall, vilket skapar problem med att mat måste slängas och att det blir
kostsamt för skolan. Om ni har anmält närvaro och INTE kommer så SKA ni anmäla det i
förväg och även sjukanmäla om barnet är sjuk.
Skolvalet till förskoleklass och åk 7 pågår under perioden 4-18 februari.
Läs mer på: https://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Grundskola/Skolval/
Studiedag för lärarna den 11 februari – skolan stängd, men fritids öppet som vanligt!

Med önskan om en fin termin - rektor Helena

