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Jessica Ljungwall
Rektor Tingvallaskolan
jessica.ljungvall@sigtuna.se
08-591 261 46

Månadsblad Augusti
Hej allihop!
Varmt välkomna tillbaka till läsåret 20/21. Jag hoppas att ni alla har haft en fin
sommar, om än en märklig sådan. Att inte kunna resa som man tänkt och inte kunna
planera sommarens ledighet fullt ut kan såklart vara ett dilemma men också en vinst.
Att få ta dagen som den kommer, göra det man känner för just den dagen och
dessutom få bekanta sig med sin närmiljö behöver inte bara vara dåligt. Själv har jag
flyttat in i nytt hus som vi byggt så min sommar har handlat om att bygga altan,
packa upp flyttlådor och boa in oss i nytt hus. En och annan tur till stranden har det
blivit och flera glassar i solen. Jag är fylld av energi och ser fram emot läsåret som vi
ska starta igång alldeles alldeles strax.
Igår kom nästan all personal tillbaka, några har semester fortfarande men de flesta
samlades igår för att starta upp läsåret. Det blev ingen mjukstart för personalen utan
de sattes i arbete direkt med att planera året, diskutera spelregler på skolan och vilka
mål vi ska ha i vår arbetsplan. Vi har också arbetat en tid med att få fram en ny vision
för vår skola, en som vi alla känner till och arbetar efter. Varje dag. Efter många
samtal kring innebörden av ord och vad vi vill förmedla stod äntligen den nya
visionen klar:

”Tingvallaskolan – En skola för allas trygghet och
framgång där vi tar ansvar tillsammans”
För det är ju så, att vi som arbetar här ägnar all vår tid här på skolan åt att försöka
utveckla era barns kunskaper, ge dem nya erfarenheter och insikter, träna era barn i
ansvarstagande, ge dem verktyg till att bli goda kamrater och vi ägnar all vår tid till att
försöka en trygg och lärorik miljö för dem. Ett arbete som aldrig blir färdigt. Ett
arbete som vi ständigt utvärderar och utvecklar för att skapa den absolut bästa skolan
för era barn. Ni vårdnadshavare är oerhört viktiga i det arbetet och vi må tjata om det
men jag kan inte nog poängtera att vi värderar samarbetet med er högt. Var nyfikna
på era barns tid i skolan och på fritids. Fråga dem vad de lärt sig, vad de tyckt varit
svårast i skolan? Lättast eller roligast? Tveka heller inte att höra av er, i första hand till
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ert barns mentor men även till mig, om ni undrar något eller har någon fundering. Vi
är så glada när ni hör av er med vad det än är 
Läsåret börjar lite som det slutade, ovissheten är stor och oron fortsätter kring
Covid-19. Vi fortsätter tvätta händerna ofta, ha handsprit tillgängligt där tvål och
vatten inte finns, vi uppmanar eleverna att hålla avstånd i matkön och vi kommer att
vara utomhus så mycket det går. Uppstarten på måndag blir en liten uppstart
tillsammans bara personal och elever, vi brukar bjuda in er vårdnadshavare men i år
ber vi er stanna hemma för att minska antalet personer på och kring skolan. Eleverna
är välkomna kl 10:00 då vi samlas på skolgården för att sedan klassvis umgås, säga hej
till klasskamrater och lärare och prata om vilka förväntningar vi har på kommande
läsår. Jag har höga förväntningar på läsåret som står för dörren. Vi kommer att
fortsätta arbeta med trivsel och trygghet. Vi kommer fortsätta att arbeta med
ansvarskänslan hos alla, vi vill att alla ska vara stolta över Tingvallaskolan så som vi i
personalen är och då också ta hand om den på allra bästa sätt. Ta hand om varandra!
Lärarna på skolan kommer att påbörja ett projekt tillsammans med några andra
skolor i kommunen och nationellt centrum för svenska som andraspråk. Ett projekt
som skolverket och Sigtuna kommun startat tillsammans och som kommer att pågå i
flera år. Det känns verkligen som ett projekt i tiden för oss. Det kommer att gynna
alla, även de barn som har svenska som modersmål, då det handlar mycket om
läsning och språklig medvetenhet oberoende av vilket modersmål man har. Mycket
spännande och vi ser fram emot att arbeta långsiktigt med detta.
Jag skulle kunna skriva hur mycket som helst om detta och allt som har med
skolutveckling att göra. Men det ska ni slippa läsa för det jag egentligen ville var ju
faktiskt att önska er välkomna till oss på Tingvallaskolan. Nya som gamla elever och
alla vårdnadshavare. Nu kör vi!
// Rektor Jessica
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På gång…
-

Skolstart måndag 17/8 kl 10:00 på skolgården, endast elever och personal
den här dagen.

-

Elevledda utvecklingssamtal onsdag 9/9 och tisdag 15/9. Ni kommer att få
tider av era mentorer men boka redan nu in dessa datum.

-

Föräldramöte blir i dagsläget inte som vanligt utan vi återkommer med datum
då vi ska försöka få till någon form av möte där vi alla får träffas. IRL eller
digitalt vet vi inte just nu.

VIKTIGT!
Förberedelse för nya skolan är i full gång som ni alla säkert sett. Det flyttas
lekställningar och sätts upp staket. Det byggs nya vägar och sätts upp byggbodar. Vid
årsskiftet kommer de första stolparna upp för skolan om allt går enligt plan. Framåt
sommaren kommer bygganden vara på plats och arbetet invändigt kommer starta.
Det kommer finnas mycket begränsad möjlighet att nå skolan med biltrafik. Den väg
som nu finns kommer att stängas av och enbart vara öppen för byggtrafik och
leveranser. Det kommer att skapas en annan väg in till skolan som i första hand är till
för personal. En liten yta finns i slutet av den vägen som är till för att stanna till för
att släppa av eller hämta sitt barn. Jag vädjar till er alla att hjälpa oss under den här
tiden, gå med era barn till skolan eller parkera utanför skolans område om ni behöver
bilen. De barn som är stora nog att gå själva ber vi er uppmana att göra det, eller
cykla, så att vi minimerar antalet bilar kring skolan och på så sätt också kan hjälpas åt
att förebygga olyckor. Tack för ert förstående och er hjälp!
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Organisation läsår 20/21
F-3 (Verksamhetsledare F-3 Therese Andersson Bäckman)
Förskoleklass A- Åsa Schmidt och Daad Abdulwahhab
Förskoleklass B – Annika Andersson och Lorena Sanchez
1A – Stephanie Remmo (vik lärare HT 20 för Ninorta Hanna) och Meliha Santic
1B – Jessica Sundberg och Gustav Ljungkvist
2A – Matilda Gustafsson och Tim Lundström
2B – Linnea Andersson och Jenny Nygren
3A – Linda Lindroos och Zeynel Baran
3B – Therese Andersson Bäckman och Stephanie Skenarbrink
Idrott 1-2 Camilla Klovus

4-6 (Verksamhetsledare 4-6 Shara Hassan)
4A – Hada Feysal
4B – Dan Larsen och Lena Engdahl
5A – Malena Lundqvist
5B – Lotta Waltin
6A – Anju Chander
6B – Peder Simonsson (vik lärare för Evin Yildiz läsår 20/21) och Annika Ahlm
FBK 1-3 - Anna Berta
FBK 4-6 - Shara Hassan
Textilslöjd och musik – Camilla Folmer Hansen
Trä- och metallslöjd Gustav Wetterwik
Idrott 4-6 samt HKK åk 6 – Karin Scott-Piili
Språkval åk 6 - Gabriela Klingvall
Speciallärare – Ida Renlund
Specialpedagog – Karina Mattsson Nordlinder
Sociala teamet – Carina Ekström (socialpedagog) och Camilla Klovus
Kurator – Eva Almlöf
Skolsköterska – Marie Sundelöf
Vaktmästare – Kim Nygren
Administratör - Ann Henriksson
Rektor – Jessica Ljungwall
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Fritids (verksamhetsledare Jenny Nygren)
Stjärnan F-1
Lorena Sanchez, Daad Abdulwahhab, Gustav Ljungkvist och Meliha Santic
Korallen 2-6
Jenny Nygren, Tim Lundström, Stephanie Skenarbrink och Zeynel Baran

