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Välkomna till ett nytt läsår på Liljeforsskolan
Alla vi som jobbar på Liljeforsskolan vill hälsa alla nya och gamla, elever och
föräldrar/vårdnadshavare välkomna till detta läsår. Jag som är rektor heter Stina Hultén och
jag började i januari 2015. Biträdande rektor heter Karin Molin. Vi vill att skolan ska vara en
plats där alla trivs, känner sig trygga och har lust att lära, utvecklas och utmanas utifrån sina
förutsättningar.
Utmärkande för Liljeforsskolan är den välkomnande atmosfär som råder i hela skolan.
Eleverna är trygga, glada, nyfikna och vill lära sig nya saker. För att öka elevernas trygghet
och trivsel, samt för att jobba förebyggande och främjande med frågor rörande detta jobbar
skolan aktivt med ett flertal aktiviteter/åtgärder. En utav dessa är stödgruppen som träffas
varje vecka för att diskutera ev. händelser och planera aktiviteter. Skolan anordnar även
planerade rastaktiviteter för de elever som behöver och önskar delta. Varje vecka jobbar
även hela skolan med – kompis, som är relationsfrämjande övningar och värderingsövningar.
Eleverna är delaktiga i skolan på olika sätt. Vi har bl a. elevråd, klassråd och elevledda
utvecklingssamtal. Föräldrar kan vara delaktiga genom kontinuerlig kontakt med
pedagogerna/lärarna, på utvecklingssamtalet, föräldramötet där ledningen även är med.
Personal som arbetar på Liljeforsskolan är engagerade, kunniga och kreativa. Pedagogerna
på fritids, förskollärare och lärare arbetar tillsammans under skoldagen för att stötta
eleverna på bästa sätt. Då elever riskerar att ej nå målen följer pedagogerna elevhälsoplanen
för att hjälpa eleven. Pedagoger kan även ta hjälp av elevhälsan som består av rektor,
biträdande rektor, specialpedagog, specialärare, skolpsykolog, kurator, logoped och
skolsköterska.
Kompetensutveckling under året är främst att alla lärare kommer att gå Läslyftet.
Pedagogernas fantastiska arbete med våra härliga elever gör oss stolta över att jobba på
Liljeforsskolan. Det är ett privilegium att arbeta på en skola som är så i tiden och där världen
hela tiden är närvarande. Något vi som rektorer tror är en utav framgångsfaktorerna för att
dagens barn ska lyckas i framtiden i vår globala värld och det samhälle vi kommer att leva i.
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