
Skolledningsbrev Stavsborgsskolan  

November 2021  
Hej alla vårdnadshavare med elever på Stavsborgsskolan!  
Nu har vi varit igång ca 2 månader i våra nya evakueringslokaler. Vi vill i detta brev berätta lite om vår verksam-
het och vad vi har fokus på nu för att skapa den bästa utbildningen för våra elever från förskoleklass till årskurs 
9. Vi är en ny skolledning sedan ca 1 år och vi håller på att sätta alla strukturer och ansvarsområden tillsammans 
med våra nya Teamledare för varje årskurs.  
Vi är stolta över den kvalitativa undervisning som sker på skolan varje dag och det engagemang som alla med-
arbetare på skolan har för att skapa de bästa förutsättningarna för eleverna, ditt barn.  
Här nedan vill vi dela med oss lite om det som skett de första veckorna och vad vi har fokus på nu.  
Ann Goliath-Pillóla och Jimmy Svensson Enhetschefer/Bitr. rektorer på Stavsborgsskolan 
Anne Sjö Rektor Älta RO  

Skolledningens fördelning 
I skolledningen har vi gjort en fördelning kring elever 
och medarbetare.  
 
Ann Goliath-Pillóla—ann.goliathpillola@nacka.se 
F-3, 4-6, fritids, spec-teamet & Kompassen (särskild 
undervisn.grp)  
 
Jimmy Svensson—jimmy.svensson@nacka.se  
7-9 
 
Team och Teamledare  
I hela Älta Rektorsområde är arbetet indelat i Team. På 
många skolor talar man om arbetslag men vi benämner 
det Team/Lag. För oss är det viktigt att skapa effekt-
fulla Team som har elevernas bästa för ögonen i all 
verksamhet. Varje Teams arbete leds av en Teamledare. 
Teamledarna arbetar nära skolledningen kring den dag-
liga verksamheten, strukturer, rutiner, regler och den 
pedagogiska verksamheten samt självklart skolutveckl-
ing. Vi står i ständig förbättring och vill skapa den bästa 
verksamheten. All verksamhet på Stavsborgsskolan ska 
hålla den högsta kvaliteten.   
Teamledare 
F-3—Sofia Karlstein 
4-6—Eliza Lehto  
Spec-Kompassen: Therése Lindholm-Ohlson 
7—Anna Gardbring  
8—Niklas Mattsson  
9—Pär Angerfelt  
 
Lovskola 
Sedan ett år tillbaka arrangerar Stavsborgsskolan  
lovskola. Nu på höstlovet har vi ca 20 elever från 7-9 
som finns på skolan och studerar. En mycket värdefull 
och viktig verksamhet som är mycket uppskattad.  

Fritidshemmets verksamhet  
Stavsborgsskolan har ett fritidshem för årskurs F-3 
samt integrerad klubbverksamhet för årskurs 4-6. 
Ann Goliath-Pillóla arbetar nära pedagogerna och 
lärarna för att utveckla fritidshemmets verksamhet. 
Fritidshemmets verksamhet ska utgå från kapitel 4 i 
läroplanen. Undervisningen i fritidshemmet ska sti-
mulera elevens utveckling och lärande samt erbjuda 
eleverna en meningsfull fritid.  
Fritidshemmet ska fokusera på nedan områden:  
 Språk och kommunikation  
 Skapande och estetiska uttrycksformer  
 Natur och samhälle 
 Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse  
 
Fritidshemmet har tagit fram en veckoplanering som 
inom kort ska distribueras till er vårdnadshavare.  
 
Ny Speclärare  
Ingela Thörnell Wilhelmsson som varit speciallärare 
på skolan i många år gick i pension till sommaren. Vi 
har nu en ersättare på plats och är mycket glada att 
välkomna Ann-Sofie ”Sofia” Sundholm som kommer 
från Tyresö Gymnasium. Sofia har mångårig erfaren-
het och mycket hög kompetens inom elevhälsans ar-
bete.  
 
Elevhälsa 
Stavsborgsskolan har en väl utbyggd elevhälsa.  
Monica Tolvers, Therese Lindholm-Ohlson  
och Ann-Sofie ”Sofia” Sundholm—Specteam.  
Skolpsykolog Hildegard Johansson 
Skolkurator Sara Martén 
Skolsköterskorna Eva Roos och Linda Bousset 
Skolläkare Amelie Karlberg-Hedström 
Skolledningen leder elevhälsans arbete.  



Nya lokaler  
I augusti flyttade vi in i evakueringslokalerna uppe vid 
Älta centrum. Här ska vi bo i 2 läsår.  
 
Lokalerna består av:  
Hus D (gult tegelhus): F-3 och fritidshemmet  
Paviljong 2 (ljusgrönt hus): Lärosalar 4-6 och 7-9 samt 
bibliotek och salar för praktisk-estetiska ämnen 
Paviljong 1 (grått hus) Skolledning, expedition, skol-
hälsa, elevhälsa och matsal 
Hus A (gul tegelbyggnad mellan paviljong 1 & id-tält) 
Matsal, kök, särskilda undervisningsgruppen Kompas-
sen och textilslöjd.  
Idrottstältet: plats för ombyte och idrottslektioner 
 
Infomentor  
Inom Älta rektorsområde har vi tagit fram en Info-
mentor-rutin som nu ska användas fullt ut på alla våra 
förskolor och skolor i Älta. Det innebär att vi ska an-
vända samma kanaler för information, kalenderfunkt-
ion samt information om elevers kunskaper.  
Inom kort kommer Ni erhålla ett brev med mer utför-
lig information kring hur vi använder Infomentor. Vi 
kommer under hösten bygga upp detta arbete för att 
försöka få igång alla moduler. Då vi på Stavsborgssko-
lan inte använt alla funktioner fullt ut hittills så kan 
det initialt ibland bli någon felaktighet under tiden vi 
lär oss det hela och vi ber om överseende med det, 
men hoppas att vi under hösten få allt i systemet att 
fungera för oss fullt ut. 
 
Instagram  
Du följer väl skolans 
Instagram. Skolled-
ningen lägger löpande 
ut information och 
bilder från vår verk-
samhet. Du hittar oss 
på: Stavsborgsskolan  
 
 

 
 

Höstens friluftsdagar  
Under Oktober hade alla årskurser friluftsdagar. Våra 
idrottslärare Niklas, Elin och Axel hade planerat dessa 
dagar som var mycket lyckade. 
 
Äventyrsbanan år 8  
I början av läsåret var hela årskurs 8 iväg på Äventyrs-
banan vid Hellasgården. En fin tradition för att stärka 
grupperna. Det var mycket uppskattat och vi hoppas 
kunna ha detta återkommande.  
 
Cykelställ 
Vi har nu många cykelställ. Ni får gärna uppmana Era 
barn att ställa cykel i något av dessa.  
 
Mopedparkering 
De elever som åker moped till skolan ska ställa sin 
moped utmed den gråa paviljongen på grusytan. Det 
är uppmärkt på väggen. Alla elever sköter detta väldigt 
fint, men bra om även Ni vet.  
 
Raster 
Nu har vi fått två till rastbodar till våra gårdar på nya 
skolan. Vi ska fylla dessa bodar med lekmaterial. Från 
F-3-rastboden där vi redan har mycket material som 
kan fördelas ned till de nya bodarna och även med 
nytt.  Två dagar per vecka har vi samarbete för hög-
stadiets elever med fritidsgården i Älta där innerast-
verksamhet erbjuds våra äldsta elever måndagar och 
torsdagar. På tisdagar gästar fritidsgårdens mobila 
team oss under em-tider utanför ljusgröna paviljongen 
 
Nya skolan—första spadtaget  
För några veckor sedan togs det första spadtaget för 
nya Stavsborgsskolan. Det var så roligt att vi kunde ha 
med elever vid detta evenemang. Kommunstyrelsens 
ordförande Mats Gerdau var med samt Skoldirektör 
Einar Fransson.   

 



Regler och Förväntningar 
Vi håller nu på att gå igenom skolans regler och för-
väntningar. Vi kommer framöver tala mer om för-
väntningar på såväl oss pedagoger, vuxna, elever 
och Er vårdnadshavare. Vi ska ha ordning och reda 
i våra lokaler, vara rädda om vår miljö och ha ett 
gott bemötande. Vi återkommer inom kort med ett 
dokument som vi kallar Förhållningssätt och För-
väntningar. Eleverna på skolans Elevråd kommer 
även får möjlighet att vara med och påverka inne-
hållet.  
 
Friends samarbete 
Stavsborgsskolan har ett nära samarbete med  
Friends i och med nya skolbyggnationen. Friends 
kommer tillsammans med alla medarbetare under  
december—januari arbeta vidare kring vårt värde-
grundsarbete, vilket är ett samarbete vi ser fram 
emot. Även våra elever kommer involveras i detta 
viktiga arbete.  
 
F varning  
Om en elev riskerar att få F i ett betyg i år 6-9 så ska 
en F varning distribueras till Er vårdnadshavare i 
god tid. Skolan ska där förmedla vad som behöver 
göras och vad skolan kommer göra för att stödja 
eleven i detta. Ni kommer att erhålla detta via Info-
mentor. Vi har en gemensam rutin i hela Välfärd 
skola och använder ett underlag på Infomentor som 
heter omdömesblankett.  
 
 

Föräldramöten  
Pga Pandemin så har vi inte haft några fysiska för-
äldramöten och vi har valt att inte ha det nu under 
hösten. Ni vårdnadshavare ska ha erhållit informat-
ion via varje Team kring skoldagen, mentorer och 
undervisande lärare samt information från varje 
ämne.  
 
Under Januari/Februari kommer varje Team bjuda 
in till ett fysiskt föräldramöte förutsatt att Pandemin 
inte utvecklats åt fel håll.  
 
Föräldraråd  
Vi har haft kontakt med några vårdnadshavare kring 
det här med Föräldraråd. Vi kommer bjuda in alla 
Er föräldrar som önskar till ett samtal/dialog om 
skolutveckling 30 November 17.00 i skolans matsal. 
Där vill vi träffa Dig som är intresserad av skolut-
veckling och vill samtala kring vad vi behöver ut-
veckla på Stavsborgsskolan för att skapa den bästa 
skoldagen för alla elever. Inbjudan kommer.  
 
Hösthälsningar  
 
Skolledningen  
Stavsborgsskolan  
Ann Goliath-Pillóla, 
Jimmy Svensson, 
Anne Sjö 
 


