
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Till samtliga vårdnadshavare på Arnljotskolan 
2021-05-28 
 
Nu är det snart dags för ett långt och härligt sommarlov. Det har varit ett 
annorlunda och lärorikt läsår. Vi har haft många covid-restriktioner att förhålla 
oss till där elever, vårdnadshavare och personal tillsammans har gjort ett 
fantastiskt arbete för att hålla igång skolan och lärandet. Tack till alla! 
 
Kunskap, Trygghet och studiero 
Under det här läsåret har vi fokuserat på vår nya vision, “Kunskap, Trygghet 
och Studiero”. Vi har ett gemensamt förhållningssätt som alla pedagoger följer i 
sitt dagliga arbete med eleverna. Vi har använt PAX som metod för ökad 
trygghet och studiero.  
Vi har förbättrat vår lektionsstruktur med tydligare lektionsmål.  
På rasterna har vi haft rastaktiviteter med rastvärdar som bjuder in till lek och 
rörelse. På fritidshemmet har fritidspedagogerna arbetat med materialet ”Bråka 
smartare”, en metod för att träna eleverna att hantera konflikter.  
Vi har utarbetat en ny Digitaliseringsstrategi som beskriver hur elever och 
pedagoger ska använda digitalisering i lärandet.  
Elevrådet har arbetat med elevinflytande och Trygghetsgruppen har genomfört 
trygghetsvandringar och samarbetsövningar.  
 
Utvärderingar visar att eleverna på Arnljotskolan är trygga och trivs. Eleverna 
har med materialet ”Bråka smartare” lärt sig att sätta ord på sina känslor och 
blivit bättre på att själva förebygga och hantera konflikter.  
 
Organisation läsåret 2021-2022 
Till nästa läsår förbättrar vi vår organisation genom att successivt övergå till 
åldershomogena avdelningar. I vårt analysarbete har vi kommit fram till att 
åldershomogena avdelningar ger bättre förutsättningar för elevernas lärande, 
trygghet och studiero.  All pedagogisk planering sker årskursvist, vilket gör att 
det med åldershomogena avdelningar blir bättre förutsättningar för 
pedagogerna att samverka på våningen, möta upp elevers behov av stöd, 
inkludera alla elever och samverka mellan klasserna.  
 
På nästa sida presenteras organisationen för läsåret 2021-2022. 
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Vit  

 

2A (1C) 

Naranja Gudfastsson 

Hanna Ålander 

2B (1D) 

Marita Edfalk 

Wedin 

Anna Lindhe 

3C (3D) 

Lena Georgson 

Johan Lindborg 

Resurspersoner 

Stina Nilsson 

Sabrine 

Khalfallah 

 

Röd  1B (FB) 

Zandra Lindgren 

Hanna-Klara 

Jonsson 

Simon Eriksson  

 

 1A (FC) 

Malin Linde 

Hans Johansson 

Simon Eriksson 

 

Kjell Ölveby 

Blå Förskoleklass A 

Elin Hemmingsson 

Linda Nordin 

 

Förskoleklass B 

Jessica Hejdenbäck 

Neta Frykman 

 

 

 

Förskoleklass C 

Lena Nyman 

Persson 

Gunmarie Odén 

Falkelind 

Christoffer 

Hägglund 

 

Tahany Alsaleh 

Fatima Rahamon 

Julia Linde 

George Manfield 

 

Grön  3A 

Therese Lindell   

Matilda Svejgård 

Sofie Marklund 

 

 

 

3b 

Maria Jonsson  

Matilda Svejgård 

Mats Jonasson 

 

Tobias Sundström 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
Föräldralediga 
Julia Lind, läsåret 2021-2022 
Christoffer Hägglund, 1 augusti-31 oktober 2021 
 
Ledningsresurs  
Elin Hemmingsson 
 
Förstelärare svenska  
Lena Georgson 
 
Förstelärare matematik 
Elin Hemmingsson 
 
Förstelärare digitalisering förskoleklass, grundskola och fritidshem 
Helena Fredriksson 
 
Specialpedagog  
Camilla Hallerström 
 
Trä- och metallslöjd årskurs 3 
Ruben Björkebaum 
 
Textilslöjd årskurs 3 
Vakant 

 

Stängda dagar fritidshemmet höstterminen 2021 
För att driva skolutveckling är det viktigt att all personal samlas för 
gemensam planering, uppföljning och utvärdering av vårt arbete här på 
skolan. Fritidshemmet är stängt dessa dagar. Har ni inte möjlighet att lösa 
barnomsorgen själva så erbjuds plats på annat fritidshem i kommunen.  
Tempus kommer att vara stängt dessa dagar. Om du har behov av omsorg 
dessa dagar ska du maila till johan.lindborg@ostersund.se senast två veckor 
innan stängningsdagen och meddela att ditt barn behöver vara på 
fritidshemmet.  
Observera att första stängningsdag är onsdag 18 augusti när sommarfritids 
fortfarande pågår.  
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Stängda dagar fritidshemmet höstterminen 2021  
2021-08-18 onsdag 

2021-11-02 tisdag 

2021-11-03 onsdag   
  
  
Föräldramöten höstterminen 2021 
2021-09-06  måndag Förskoleklasserna 
2021-09-07  tisdag  Åk 1 
2021-09-08  onsdag Åk 2 
2021-09-09  torsdag Åk 3 
 
Sommarfritids 
Under veckorna 27 till 30 kommer sommarfritids att vara på Vallaskolans 
fritidshem. Information om sommarfritids kommer i separat utskick i Tempus.  
 
Skolavslutning 
Skolavslutningen är 11 juni 8.00-10.30.  
 
Skolstart höstterminen 2021 
26 augusti klockan 8.00 
 
Nu återstår för mig att tacka för fint samarbete med er vårdnadshavare och 
önska er en trevlig sommar! 
 
Med vänlig hälsning 
Nina Magnusson, rektor Arnljotskolan 
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