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Jessica Ljungvall
jessica.ljungvall@sigtuna.se
08-591 261 46 , 073-666 3134

Månadsblad Juni
Hej igen allihop!
Redan juni och jag var ledig några dagar i slutet av maj så nu som först nu kommer
min månadshälsning för juni.
Som det fixas och trixas och kämpas in i det sista på skolan. För några av eleverna är
det endast några veckor kvar på tiden här på Tingvallaskolan och för några är det
några veckor kvar till ett efterlängtat sommarlov. Fritids är öppet som vanligt för er
som anmält att era barn ska vara här men även våra fritidsbarn hoppas jag får några
sommarlovslediga veckor med lata dagar. Tänk om vi kan få en sommar likt förra
året med sol och värme så det blir mycket bad och lek för oss alla.
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Innan ledighet, i vilken form det än blir, ska vi ha skolavslutning. Vi ses på
skolgården onsdagen den 12/6 kl 8:30 och har en gemensam avslutning. Därefter
träffas ni i respektive klass och önskar varandra glad sommar innan avslutningen är
över klockan 10. Då tar fritids vid för er som anmält att era barn ska vara på fritids
den dagen.
Vi kommer att ha några förändringar till hösten på Tingvallaskolan. Nina som arbetat
i årskurs fyra har valt att lämna skolan för ett uppdrag på en av kommunens
högstadieskolor. Det betyder att vi letar ny lärare till blivande årkurs fem. Eleverna
har själva fått skriva vad de önskar av sin nya lärare och det som framgick var att de
bland annat önskar någon som är snäll men också peppar och hjälper dem vid
konflikter. Många fina ord från eleverna som jag tar med mig i sökandet efter Ninas
efterträdare.
Jag har intervjuat en hel del kandidater redan på en av de andra tjänsterna vi söker
lärare till och det är idrottslärare. Jag hoppas inom kort kunna presentera för er vem
som blir Tingvallaskolans nya idrottslärare efter Galina. En liten förändring som
kommer att ske till hösten är att vi kommer att åka buss till Valstaskolans idrottshall.
Valstaskolan är som bekant nedlagd men deras lokaler används av bland annat
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mångkulturella enheten. Eftersom Steningehöjden växer behöver de sin idrottshall
själva och vi har då fått möjlighet att, tillsammans med Sagaskolan, dela på tiderna i
Valstaskolans idrottshall Buss kommer precis som innan hämta eleverna här på
Tingvallaskolan och köra dem ändra till idrottshallen. Årskurs 1 och 2 har fortsatt
idrott här på skolan.
Vi söker också lärare till årskurs 1 som till hösten blir två stycken. Vi trodde först att
det endast skulle bli en klass men fler elever har sökt till oss vilket vi välkomnar och
tänker om. Det blir två ettor till hösten och där letar vi lärare till den ena. En
fullständig tjänstefördelning kommer ni att få se först i augusti då vi har några platser
att fylla och då vi vet att vi ibland under sommaren får tänka om utifrån att någon
elev flyttar eller kommer till skolan. Det jag redan nu kan säga är att vi välkomnar
Stephanie Skenarbrink till oss i augusti. Stephanie är grundlärare mot fritidshem och
har efter några år på Josefinaskolan sökt sig till oss. Vi ser fram emot att välkomna
henne i augusti.
Jag hoppas få träffa många av er på skolgården den 12 juni. Jag ska hålla mitt första
avslutningstal som rektor och jag kan redan nu säga att det kommer bli ett kort
sådant. Jag arbetar nämligen min sista dag som lärare samma dag och lämnar min
klass som går vidare till högstadiet. Efter fyra år tillsammans är det känslosamt att
skiljas så några tårar kanske det blir och fokus på att deras sista dag på
Tingvallaskolan blir så bra som möjligt. Jag ska dock göra mitt bästa för att förmedla
det vi på Tingvallaskolan vill säga er och önska er alla redan nu en trevlig sommar.
Hälsningar från rektor Jessica

På gång…
-

6 juni – nationaldagen och både skola och fritids stängt
7 juni – skolan stängd men fritids öppet för dem som anmält närvaro
14 juni är fritids stängt då vi har gemensam planeringsdag

-

12 juni är det skolavslutning. Välkomna till skolgården klockan 8:30. Vi håller
på till klockan 10:00 sedan är det sommarlov för vissa och fritids för vissa.

-

12 augusti är fritids stängt då har vi också en gemensam planeringsdag.

-

Skolan börjar igen måndag 19 augusti klockan 10:00 med gemensam samling
för alla elever på skolgården

