Rektorsbrev Augusti 2021
Älta rektorsområde

VÄLKOMNA TILLBAKA!

Varmt välkomna tillbaka till ett nytt läsår på våra Förskolor och Grundskolor i Älta. Jag hoppas att Ni alla haft
ett skönt och avkopplande och inte minst friskt sommarlov. Vi behövde alla återhämtning efter detta märkliga
1,5 år som vi befunnit oss i Pandemin och tyvärr är det ännu inte över.
Under sommaren har det hänt många saker i Älta. Kolarängens förskola är renoverad och pedagogerna har både
packat ner hela förskolan och nu packat upp igen. Bäckaliden förskola har fått renoverade golv.
Stavsborgsskolan har gjort en stor flytt av hela skolan till evakuering där vi nu ska bo i 2 år innan nya skolan står
klar. Sigfridsborgs skola har likaså gjort en stor flytt in i den efterlängtade nya skolan.
Jag vill rikta ett stort varmt tack för all förståelse och stöd vi fått i samband med flyttarna, det har gått så bra.
Allt kanske inte är helt på plats nu när vi drar igång, men det kommer det att vara under hösten!

Återigen—varmt välkomna till Älta!
Anne Sjö Rektor
Anne.sjo@nacka.se
070-4318815

Våra enheter i Älta
I Älta har vi 6 förskolor och 3 grundskolor. Älta skola är vår äldsta verksamhet som funnits i 100 år och sedan
har Älta vuxit och våra verksamheter har vuxit fram. Älta växer invånarmässigt och när jag kom till Älta för 11
år sedan bodde ca 9000 invånare i Älta. Man räknar med att det ska bo ca 17000 invånare när hela Älta är utbyggt.
Våra enheter:
Kolarängen förskola—ca 50 barn
Solängen förskola—ca 55 barn
Älta gård förskola—ca 50 barn
Bäckaliden förskola—ca 80 barn
Svanhöjden förskola—ca 160 barn
Ältadalen förskola—ca 160 barn
Stavsborgsskola—ca 600 elever
Sigfridsborgs skola—ca 750 elever
Älta skola—ca 520 elever
På våra enheter arbetar barnskötare, elevassistenter, resurspedagoger, förskollärare, lärare mot fritidshem, lärare,
speciallärare, specialpedagoger, skolsköterska, psykolog, kurator, vaktmästare, kockar, köksbiträden,
skolvärdinna, skolkoordinatorer och skolledning.
Alla jobbar vi här för att skapa de bästa tillsammans med Ditt barn och ungdom varje dag!

Vem ska jag kontakta
I första hand kontaktar Du alltid din lärare, mentor, förskollärare, pedagog på förskolan och fritdshemmet med
Dina frågor. De kan svara på det mesta och känner Ditt barn bäst.
Bitr. rektorer / Enhetschefer
Som jag berättat under föregående år har vi skapat ett Rektorsområde i Älta där 6 förskolor och 3 grundskolor
ingår. Jag är rektor för hela området—områdesrektor och de bitr. rektorerna är enhetschefer och ansvarig för sin
enhet ensam eller tillsammans med en kollega. Fördelningen ser ut som följande:

FÖRSKOLORNA

Bäckaliden förskola
Agneta Hansson
Agneta.s.hansson@nacka.se

Ältadalen förskola
Agneta Hansson fram till 26/9
sedan Annie Jämtell
Agneta.s.hansson@nacka.se

Kolarängen förskola
Agneta Hansson fram till 26/9
sedan Annie Jämtell
Agneta.s.hansson@nacka.se

Solängen förskola
Eva Lindroth
Eva.lindroth@nacka.se

Älta gård förskola

Svanhöjden förskola

Eva Lindroth

Eva Lindroth

Eva.lindroth@nacka.se

Eva.lindroth@nacka.se

GRUNDSKOLORNA

Stavsborgssskola

Sigfridsborgs skola

Älta skola

Ann Goliath Pillola År F-3, 7,
Kompassen
Jimmy Svensson År 4-6, 7, 8
Thomas Björkvik Skolköket

Susanne Sidenmark År 1, 2, 3, 4, 5, 6
Lena Schlyter År F, Specteamet
Thomas Björkvik Skolköket
Rekrytering av ny Bitr. rektor ska ske

Ann Åsberg År
Lena Schlyter År F, 5, 6, Specteamet
Thomas Björkvik År 1, praktisk/estetiska
lärare, Skolköket

Ann.goliathpillola@nacka.se
Jimmy.svensson@nacka.se
thomasbjorkvik@nacka.se

Susanne.sidenmark@nacka.se
Lena.schlyter@nacka.se
Thomas.bjorkvik@nacka.se

Ann.asberg@nacka.se
Lena.schlyter@nacka.se
Thomas.bjorkvik@nacka.se

Information till hemmen
Är man välinformerad känner man sig trygg! För mig är det otroligt viktigt att alla får rätt information i rätt tid
och till rätt mottagare. Jag kommer att arbeta med detta med ledningsgruppen och pedagogerna. Du ska känna
Dig välinformerad kring verksamheten som ditt barn/ungdom möter varje dag och
vi ska skapa goda strukturer för informationsflöde.
Kanalen för information är via Infomentor.
Du kan logga in på Infomentor via Bankid.
På Nacka.se hittar du länk till Infomentor

www.nacka.se

Du hittar länk på första sidan—scrolla ner lite så finner Du: Våra populära E-tjänster

Läsårsdata 2021-2022
•
Skolstart grundskola 17 Augusti
•
Studiedag 6 Oktober för elever i grundskola. Fritidshem öppet
•
Höstlov vecka 44
•
Höstterminen slutar 21 December
•
Vårtermin börjar 11 Januari
•
Sportlov vecka 9
•
Studiedag 9 Mars för elever i grundskolan. Fritidshem öppet
•
Påsklov vecka 15
•
Lovdag 27 Maj grundskolan. Fritidshem öppet.
•
Vårterminen slutar 10 Juni

Enheterna stänger tidigare pga. konferens—Hela Älta rektorsområde (Förskola/Grundskola):
•
•

27 Oktober. Enheten stänger 16.00 för konferens för personalen.
30 Mars. Enheten stänger 16.00 för konferens för personalen.

Älta skola stänger tidigare pga. konferens. Stänger 16.00:
•
•

9 September
15 Februari

Förskolorna stänger tidigare pga. konferens. Förskolorna stänger 16.00.
•
•
•
•
•

7 September
13 Oktober
25 November
7 Februari
5 Maj

Corona information:
Vi är fortsatt mitt i en Pandemi även om flera av oss har erhållit vaccin. Vi måste fortsatt vara mycket
försiktiga och hålla avstånd.
•
Lämning och hämtning sker utomhus
•
Föräldramöten kommer troligen hållas Digitalt eller att material skickas hem.
•
Utvecklingssamtal kommer troligen hållas Digital via Teams.
•
Sjuka barn och elever ska vara hemma.
•
Barn och elever med bekräftad Covid ska vara hemma 7 dagar varav minst 2 dagar feberfri.
•
Barn och elever med negativt test är hemma så länge de är sjuka.
Parkering Sigfridsborg
En tid kommer det vara lite begränsat med parkeringsplatser runt skolan. Vi uppmanar så många som möjligt
att lämna och hämta utmed Lovisedalsvägen eller gå/cykla till skolan. Det kommer tillskapas lite platser vid
nya idrottstältet inom kort. Framöver kommer ny parkering skapas på skolgården.
Parkering Stavsborg
Även vid evakueringen vid Stavsborg är tillgången på P platser något begränsad. Den stora grusytan är till för
personal under skoltid. Lämning och hämtning sker vid vändplan eller så går det att parkera med P skriva in
till höger utmed gamla Strandparkens skola. Det går också bra att parkera vid centrum med P skriva.

Hjälps vi åt kommer det gå toppen vid båda skolorna!

Varmt välkomna till ett nytt läsår—Skolledningen i Älta rektorsområde

