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Välkomna till Stavsborgsskolan 18 Augusti  
Välkomna till blivande år 7 Stavsborgsskolan!  

Tidigare i vår fick Ni ett utskick med blandad information. Vi inbjöd även till 

föräldramöte i Maj, men tyvärr var det få vårdnadshavare som hade möjlighet att 

närvara. Vi inbjuder därmed till föräldramöte när läsåret börjar.  

 

 

 

Klassindelning 

I samband med detta utskick erhåller Ni klassindelning. Agneta Hansson bitr. 

rektor har gjort ett gediget arbete och inhämtat information från 

Stavsborgsskolan, Älta skola och Sigfridsborgs skola. Alla undervisande lärare i år 

6 har inkommit med ”kluster” som i sin tur sätts samman till klasser tillsammans 

med den information som Agneta inhämtat.  

Det görs ett nogsamt arbete för att skapa goda pedagogiska grupper som ska 

gynna lärande. Vi tittar även på jämn könsfördelning och jämnt antal elever i 

klasserna. Vi gör inga klassbyten i dagsläget.  

Är Ditt barn placerad på Kompassen finns en klasstillhörighet men merparten av 

lektionerna sker på Kompassen. Har Ditt barn andra anpassningar, tex. anpassat 

studiegång kan delar av undervisningen ske i skolans Lärstudio eller i annat 

sammanhang utifrån behov.  

 

 

 

 

 

 

FÖRÄLDRAMÖTE årskurs 7  

Skolans matsal  

30 Augusti – 17.30  
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Läsårsdata 

Här nedan är några viktiga datum inför kommande läsår:  

• Skolstart 18 augusti 9.00 (Läs på skolans hemsida innan skolstart där vi 

lägger ut om det är några avvikande tider) 

• Höstlov v 44 

• Höstterminen slutar 22 december  

• Studiedag  5 oktober  

• Vårterminen börjar 10 januari  

• Sportlov v 9 

• Studiedag 8 mars  

• Påsklov v 15 

• Studiedag 9 maj  

• Lovdag 19 maj  

• Vårterminen slutar 12 juni  

 

Hemstudier för samrättning för lärare på Stavsborgsskolan. Eftermiddag 

från 12.30 (FM läser eleverna enligt schema): 

• 12 september  

• 11 oktober 

• 17 november 

• 6 januari  

• 16 februari  

• 14 mars 

• 20 maj  

 

Skolledning Stavsborgsskolan 

Stavsborgsskolan ingår i Älta rektorsområde. Jag, Anne Sjö är rektor för alla 

kommunala förskolor och grundskolor i Älta vilket innebär att jag är ansvarig på 

en övergripande nivå. Ansvariga Enhetschefer på Stavsborgsskolan är Ann 

Goliath Pillola F-6, Dennis Samuelsson Serwada 7-8, Pär Angerfelt 9.  

Återkommer med aktuella kontaktuppgifter i Augusti.  

 

Skolexpedition 

På skolans expedition arbetar Ola Lindström. Ola kan svara på de flesta frågor.  

Ola.lindstrom@nacka.se  

 

 

 

mailto:Ola.lindstrom@nacka.se
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Undervisande lärare 

När eleverna börjar i år 7 träffar de ämneslärare i alla ämnen. Vi arbetar i 

årskursteam. Lärarna följer eleverna under hela högstadiet.  

I år 7-9 har eleverna en mentor. Mentor träffar eleverna varje vecka och har även 

ansvar för elevernas studier på en övergripande nivå. Mentor håller även 

utvecklingssamtal 2 gånger per läsår.  

Vi ser nu över mentorer för år 7-9 och ber att få återkomma kring detta. Nedan 

lärare som undervisar i år 7 blir även mentorer.  

 

Undervisande lärare är:  

• Matematik – Pär Angerfelt, Helene Sandlund  

• Teknik – Abdelghani Ibrahim, Ali Aslani Asl 

• Biologi, Kemi, Fysik – Ali Aslani Asl 

• Svenska – Siv Johansson, Silvia Gustafsson  

• Engelska – Dea Begic  

• Språk – Mireya Fiallo Hedkvist, Fernando Concha Viaux, Linda 

Stoltenberg, Karin Tidevall, Nadja Mellqvist Zeiden 

• Slöjd – Gunilla Arvamo, Mukaram Reshid  

• Bild – Under rekrytering (Vakant tjänst) 

• Musik – Fernando Concha Viaux, Derja Kader  

• Idrott och hälsa – Axel Witsell  

• Samhällskunskap, Geografi, Religion, Historia – Aneta Andersson, 

Francisca Thomsen  

 

 

Betyg 

På högstadiet erhåller eleverna betyg varje termin. Vissa ämnen läses terminsvis 

och det kan därav dröja till vårterminen innan dessa betyg ges.  

Det är först på våren i årskurs 9 som eleverna erhåller slutbetyg.  

Betygsskalan är F-A, där F är ett underkänt betyg och E-A är godkända betyg. En 

elev kan även erhålla – i betyg, det innebär att det saknas underlag för att göra en 

komplett bedömning, tex. kan detta uppstå vid hög frånvaro.  

 

Skolplikt 

Att gå i skolan innebär skolplikt. Det betyder att eleverna ska vara fysiskt 

närvarande i skolan. Vid hög frånvaro kommer skolan upprätta en utredning.  

Om en elev är olovligt frånvarande kommer du som förälder få ett sms.  

Det är därav viktigt att korrekta kontaktuppgifter ligger i Nacka 24 där 

Infomentor hämtar uppgifter.  
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Att tänka på inför sommaren 

I årskurs 7 blir det ett ökat ansvar. Eleverna erhåller skåp för att förvara sitt 

material. Eleverna byter sal till alla ämnen. Det gäller att själv ha koll på sitt 

schema och vilket material som ska tas med. Så tala gärna om detta i sommar.  

 

Infomentor  

All kommunikation sker via Infomentor.  

DOCK ej mail. Vill ni maila oss så är det fornamn.efternamn@nacka.se  

 

Nattvandring 

I Älta finns en mycket fin verksamhet – Nattvandrarna. Du kan följa dem på 

Facebook. Alla klasser på högstadiet uppmanas att nattvandra. Mer information 

kommer i augusti.  

 

Instagram 

Följ oss gärna på instagram – Stavsborgsskolan.  

 

 

 

Ha nu en riktigt skön sommar 

Varmt välkomna i Augusti 

Dennis, Pär, Ann, Anne och alla lärare på Stavsborgsskolan  

 

mailto:fornamn.efternamn@nacka.se

