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Informationsbrev från Liljeforsskolan
Nu är det bara en vecka kvar av terminen, och planeringen inför hösten är i full gång. Inför
hösten kommer Liljeforsskolan fortsätta att utveckla tvålärarsystemet på lågstadiet och
trelärarsystemet på mellanstadiet. Det betyder att lärarna kan jobba två lärare i klassrummet
eller välja att dela upp klassen i olika konstellationer alla lektioner eller delar av lektionerna.
Detta kommer öka kvalitén på lektionerna och möjligheterna att stötta och utmana eleverna.
Skolan kommer även att lägga extra resurser och tid på simundervisning, IT-undervisning
med programmering, ordbehandling och källkritik, halvklasser i musik, två lärare på alla
idrottslektioner och en pedagogisk ansvarig för Skellefte-teknik (teknikundervisning).
Tillgänglighet: Skolan kommer under läsåret att använda sig av ett material från SPSM
(Specialpedagogiska myndigheten) som handlar om att skapa tillgänglighet i lärmiljö, social
miljö och pedagogiska arbetssätt för alla elever. Det material eleverna kommer att jobba med
heter DATE och finns på deras hemsida. All personal har fått svarat på 22 frågor om skolan
och utifrån det kommer en handlingsplan med utvecklingsområden att tas fram.
Digitalisering i skolan: Skolan satsade under året på två klasser som fick lärplattor i
halvklassuppsättning. Vi kommer inför nästa läsår att köpa in halvklassuppsättning för
ytterligare tre klasser. Dessa ska användas som naturliga verktyg i undervisningen. Eleverna
kommer bl. a att använda sig av iMovie, Book creator och appar i undervisningen. Skolan har
även köpt in två olika typer av robotar eleverna använder sig av i olika ämnen.
Rastgruppen kommer under nästa läsår fortsätta att anordna organiserade lekar på rasterna.
Eleverna kommer att vara delaktiga genom att olika klasser får rösta fram lek/aktivitet olika
veckor. Stödgruppen har gjort och sammanställt ”Huset”. Där berättar eleverna i intervjuer
vad de tycker om skolan och hur de upplever platserna/lokalerna utifrån trygghet och trivsel.
Utifrån denna kartläggning har vi gjort ett nytt rastvärdsschema med fler vuxna ute på
rasterna. Vissa vuxna har då en zon dvs en plats eleverna har tagit upp i intervjuer de vill ha
extra vuxna vid. Vi kommer att fortsätta att ha egna mattider i Gränbyskolan för lunch då
detta har varit mycket lyckat. Vi kommer att fortsätta att gå tillsammans klassvis fram och
tillbaka till matsalen då även detta har fungerat mycket bra.
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Det kommer att ske förändring i Ledningen på Liljeforsskolan. Jag (Stina Hultén) kommer att
vara rektor även för Gränbyskolan. På vardera skola kommer det att vara en biträdande rektor
på 100% som har det dagliga verksamhetsansvaret. Min roll kommer att vara ett övergripande
ansvar som pedagogisk ledare och chef. På Liljeforsskolan består Ledningsgruppen av Karin
Molin biträdande rektor, Helena Ek verksamhetsansvarig för fritids, Suzan Murman Svahn
elevhälsokoordinator, Maria Jansson skoladministratör, samt rektor Stina Hultén.
På skolavslutningen kommer stipendier att delas ut. Stipendierna är biobiljetter. Tre av
stipendierna delas ut till elever i årskurs F-2 och tre stipendier delas ut till elever i årskurs 3-5.
Ett stipendium delas ut för en bra kompis. Alla elever kommer att få vara med att rösta och
motivera vem som ska få detta. De andra två stipendierna som delas ut beslutas av
Ledningsgruppen efter att lärare/pedagoger lämnat in förslag och motiverat dessa. Eleverna
som varit med i elevrådet kommer även att tackas för sina fina insatser.
Skolavslutningen är 9/6 kl. 9.00 utomhus väggen mot idrottshallen.
Skolan startar måndagen den 21/8 kl. 9.00

Med vänlig hälsning /Stina Hultén (Rektor, Liljeforsskolan)

