
 

Välkommen tillbaka till ett nytt läsår! 
Hej och välkommen tillbaka säger vi till alla barn och vårdnadshavare. Nu är det dags att 
lägga förra året bakom oss och blicka fram mot ett nytt läsår. 
 
I F-klassen kommer det att vara Helena Mickelsson som är lärare. De kommer att samarbeta 
lite med klass 1-2. Det kommer också att komma en ny elev till klassen. Under nästa vecka så 
kommer klassen tillsammans med klass 1-2 att göra en massa skoj tillsammans. 
 
I klass 1-2 är ansvarig lärare Anna Nordgren samt Sirpa Nilsson som resurs och Tove Axner 
som lågstadielyftare. I klass 2 kommer det att komma en ny elev till klassen. Klass 1-2 
kommer första veckan att ha massa skoj tillsammans med F-klassen. 
 
I klass 3-4 är ansvarig lärare Rolf Engvoll samt Tove Axner som lågstadielyftare och resurs i 
klass 4. I fyran får vi ett tillskott på hela tre nya elever. Rolf kommer att ha matte, NO, eng 
och elevens val. Sofie kommer att ha svenska och SO. Anna Nordgren kommer ha svenska 
och bild. Åke kommer att ha idrotten. Idrotten kommer att vara på onsdagar. I klass 3-4 
kommer vi under måndag och tisdag att göra ordning i klassrummet och hitta på saker 
tillsammans med klass 5-6. På tisdagen ska vi göra ordning bänkarna och då kan man om man 
vill ta med sig bänkpapper att lägga i bänken. Det är bra om eleverna har med sig badkläder 
under måndag och tisdag. Från och med onsdag kommer vi att arbeta på enligt schema. Det 
innebär att det blir idrott för klassen på onsdag, det kommer då att vara lekar ute. 
 
I klass 5-6 är ansvarig lärare Sofie Ilstad samt Åke Hellström som resurs och Linnea Fernlund 
som elevassistent. Sofie kommer att ha svenska, SO, Eng och bild. Rolf kommer att ha ma, 
NO och idrott. I klass 6 kommer det att komma en ny elev. I klass 5-6 kommer vi under 
måndag och tisdag att göra ordning i klassrummet och hitta på saker tillsammans med klass  
3-4. På tisdagen ska vi göra ordning bänkarna och då kan man om man vill ta med sig 
bänkpapper att lägga i bänken. Det är bra om eleverna har med sig badkläder under måndag 
och tisdag. Från och med onsdag kommer vi att arbeta på enligt schema. 
 
Alla scheman är bifogad med detta mail, alla elever kommer såklart att få ut schema på 
måndag när det börjar. Avslutningstiderna detta år är: 
F-klass, 1, 2 – 12.40 varje dag 
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Klass 3-6 – mån 15.00, tis-tors 14.00 och fredagar 12.40. (Nu på måndag slutar vi dock 14.00) 
 
Vi kommer att ha föräldramöte onsdag den 6/9 klockan 18-20. Vi kommer då att samlas i 
matsalen för gemensam information och sen går vi upp till klassrummen med respektive 
klasslärare. 
 
Personal i år: 
Dan Jonsson, rektor på Mo, Stråtjära och Rosenvall skolor (t o m September) 
Helena Mickelsson, mentor och undervisande pedagog i förskoleklass samt arbetar på fritids 
Anna Nordgren, mentor åt klass 1-2 och undervisande pedagog i klass 1-4 
Rolf Engvoll, mentor åt klass 3-4 och undervisande pedagog i klass 3-6 
Sofie Ilstad, mentor åt klass 5-6 och undervisande pedagog i klass 3-6 
Åke Hellström, resurs i klass 5-6 samt arbetar på fritids 
Tove Axner, resurs i klass 1-4 samt arbetar på fritids 
Sirpa Nilsson, resurs i klass 1-2 samt arbetar på fritids 
Linnea Fernlund, elevassistent i klass 5-6 
Anders Lund, undervisande pedagog i musik 
Janne Skärdin, undervisande pedagog i slöjd 
Marie Lindqvist Essawi, kurator 
 
Välkommen önskar vi personal på Stråtjära skola! 


