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Stråtjära skola en idyllisk byskola

- Många vill bo på landsbygden
- Det är superkul att vara lärare på Stråtjära skola, säger
Anna Nordgren, som är legitimerad lärare. Hon har jobbat
som lärare sedan 1993 och
har bred erfarenhet från olika
stadier.
Stråtjära skola är Söderhamns kommuns minsta skola. I mars 2017
gick sammanlagt 48 barn på skolan;
f-klass till och med klass 6. Därtill
kommer c:a 30 barn i förskolan
som består av två avdelningar; Lille
Skutt och Bamse.
Förskolan finns i en fin gård med
stor gräsmatta, vinbärsbuskar och
fruktträd. På gångavstånd finns
skog och sjö att utforska. Och till
skolan går barnen och pedagogerna
tillsammans för att röra på sig i
gymnastiksalen och låna böcker på

biblioteket. Det är ett bra samarbete.

Alla trivs

Stråtjära skolan byggdes på
1950-talet. Barnantalet har varierat
- men de senaste åren har det stabilt
varit runt 50 barn. Barnen trivs,
personalen tycker om sin skola och
bygdens folk är rädda om skolan.
Föräldrarådet anordnar fixardagar
och ställer alltid upp om det behövs.
Skolan ligger idylliskt nära skogen
och barnen kan gå direkt ut i naturen
när de har rast.

10 personal

lärare har jobbat som övningslärare
i många år på el.programmet. Alla
lärarna trivs och vill jobbar kvar på
skolan. De har också stöd och hjälp
av en förste lärare. Förskolläraren
har jobbat 25 år på skolan.
Rolf Engvoll är vik. klasslärare.
Han har bott i bygden i omkring
35 år och jobbat som lärare på
bland annat gymnasieskolan i Söderhamn. - Det här en är idyllisk
arbetsplats, säger han. Mina barn
har också gått på den här skolan och
de har studerat vidare.

Bostäder behövs

I dag finns det i runt tal 10 personal på skolan. F-klassen och
årskurs 1-2 har behöriga lärare och
en av grundskollärarna har bara
examensuppsatsen kvar innan hon
blir legitimerad. En vikarierande

Ulrika Hedlund är ordförande i
Hem och skola föreningen i Stråtjära/Holmsveden. Hon är med när
vi besöker skolan.
- Det är så svårt med bostäder i
Stråtjära. Ingen kan flytta hit. Vi
behöver seniorboende, trygghetsboende och små lägenheter så att
ungdomarna kan stanna kvar här.

Läraren Anna Nordgren med några elever när de håller på med
redovisningsarbete.

Magnus Svensson trivdes vid
besöket på Stråtjära skola.

Vi försöker också vara köptrogna
så att vår affär ska leva kvar, säger
hon.
Sofie Ilstad som också är klasslärare på skolan berättar att ett par
barn har valt att gå i Stråtjära skola
i stället för en större skola. De åker
alltså skolskjuts dit.
De barn som har längsta skolvägen till skolan får åka skolskjuts c:a
45 minuter. Skulle skolan läggas ner
skulle de få åka skolskjuts omkring
en timme till skolan.
Personalen framhåller att det
borde göras en del renoveringar av
skollokalerna. Bland annat borde
klassrummen målas.

borde finna flera enmansgungor på
utelekplatsen.
Carine Spansk är rektor för skolorna i Mo, Rosenvall i Söderala
och Stråtjära. Personalen tycker att
det har hänt en hel del på skolan
sedan hon fick ansvaret för skolan.
Text och foto: Jan-Eric Berger

Vill ha nya möbler

Flera av eleverna rycker i oss när
vi är där och vill framhålla att de
vill ha nya stolar i klassrummen,
nya bänkar i några av klassrummen
och skåp att förvara sitt skolmaterial i. Dessutom tyckte några att de

Ulrika Hedlund är ordförande i
Hem och skola Stråtjära/Holmsveden.
- Vi behöver bygga bostäder i
bygden, säger hon.

Amanda Berglund, Diana Thuring, Sara Ekström och Cornelia Hedlund, gillar Stråtjära skola. De vill dock ha nya bänkar, stolar, skåp
och flera enmansgungor till utelekplatsen.

