
 

Von Bahrs skola 

 

Hej alla vårdnadshavare som har barn i von Bahrs skola! 

 

Nu får vi hoppas på att våren och värmen tar fart snart, små glimtar av detta har redan visat 

sig. Sänder en liten nulägesinformation om vad vi på skolan arbetar med och kopplat med 

lite aktuell information. 

Snart är skolvalet avslutat (lite försenat som ni vet) och först då kan vi ordentligt sätta igång 

med nästa läsårs planering även om vi till stor del känner till utgången av valet redan nu 

(antal elever, inte vilka). Vi fick tidigt veta att vi förväntades ta emot tre förskoleklasser och 

två åk 6 klasser till hösten. Skolvalet får visa om vi kan utföra uppdraget. Som vi ser nu så är 

det så det blir. Vi är väldigt glada över antalet sökande till skolan, speciellt till åk 6 där vi nog 

skulle kunna skapa tre klasser. Skolans inre arbete, och elevernas ökade resultat är kanske 

några av faktorerna för det ökade intresset. Att vi kan erbjuda flexibelt stöd, läxhjälp och 

utökade resurser till undervisningen är kanske andra faktorer. Framåt maj kan vi nog 

informera om vår nya organisation inför läsåret 17/18. Den behöver ju förändras efter 

elevernas behov och skolans kompetenser. 

Von Bahrs skola har på kort tid blivit en av de större F-9 skolorna i kommunen. Till hösten 

räknar vi med att ha ca 610 elever. De allra flesta eleverna är i åldern upp till åk 5. Stor 

förändring på kort tid och därför har, förutom pedagogiska resurser, även elevhälsan och 

skolledningen stärkts samtidigt. En kuratortjänst och en bitr.rektorstjänst. 

Skolans prioriterade arbetsområden för läsåret 16/17 är: 

 Hela skolan (F-9) skall arbeta under läsåret med främjande och förebyggande 

värdegrundsarbete 

 Skolan erbjuder fortbildning för lärare i Läslyftet (Skolverkets satsning) som är en 

språkutvecklande fortbildning 

 Lärare har gemensamma ämnesträffar där undervisning, planeringar, bedömningar och 

resultat diskuteras 

 Skola och fritidshem skall tillsammans bidra till elevernas allsidiga utveckling och 

lärande 

 All personal skall vara förtrogen med skolans elevhälsoarbete och arbetsgång 



Små informationspunkter: 

All personal på skolan utbildas nu i ett normkritiskt förhållningssätt. Vi har ett samarbete 

inom kommunen samt Sunnerstaskolan och ett företag som heter Jämställt där vi diskuterar 

och värderar läromedel, förhållningssätt och normer. Detta arbete inleddes detta år och skall 

fortgå även under hösten och mynna ut i vår skolas fortsatta arbete. Detta skall 

dokumenteras i en skrift för skolan som vi får presentera längre fram.  

På fredagar har vi ”fredagsfika” för eleverna på högstadiet (stora skolan). Alla elever har 

detta samtidigt och det är en mysig stund. Över 200 elever samlas,  fikar och umgås. Ibland 

är det också gemensamma aktiviteter. Fungerar fantastiskt bra. De yngre eleverna bjuds in 

med hjälp av ett roterande schema och får lära känna de äldre eleverna på ett naturligt sätt. 

Unikt skulle jag vilja säga. 

Polisen i Uppsala har ändrat sitt arbetssätt för att bli mer synliga i och omkring skolor i 

kommunen. Det kan betyda att polisen syns gående, tränar sina hundar i närheten av skolan 

eller passerar skolan i bil mycket oftare än vanligt. Vi är tacksamma för att de syns mer och 

att vi då kan skapa relationer på ett enklare och bättre sätt. Och polisen kan bli ett vanligt 

inslag i närområdet istället för att bara vara synliga när det är uttryckning och allvar.. 

Samarbetet mellan er vårdnadshavare och oss är avgörande för elevernas och era barns 

lärande och välmående i skolan. Därför ser vi det som en av våra allra viktigaste 

arbetsuppgifter. Vi utgår ifrån att även skolans vårdnadshavare är måna om det också och 

bara tillsammans kan vi stödja era barn och våra elever. Hör av er om det är något ni vill att 

vi skall samarbeta kring. Vänd er i första hand till era klasslärare och mentorer. 

Skolan är en parfymfri skola och vi har elever och personal som är mycket känsliga för detta. 

Vid alla kontakter med skolan så ber vi er att undvika parfym. Eleverna och personalen är så 

känsliga att sjukhusbesök kan behövas om vederbörande utsätts för parfymdofterna.  

Speciellt för åk 9 eleverna har vi nu full fokus på att se till att eleverna tar sitt ansvar med att 

fullgöra grundskolan på bästa sätt. Stöd och resurser finns för att de skall kunna genomföra 

slutspurten. Även ni vårdnadshavare hemma behöver påminna era barn/ungdomar att ta 

vara på all hjälp de kan få och att de behöver ta ett utökat ansvar denna sista period fram till 

sommaravslutningen. Det är nu de har möjligheten. Vi finns här med allt stöd och 

engagemang, eleverna gör jobbet. 

Känns väldigt inspirerande att von Bahrs skola är en skola som växer och har högt söktryck, 

att vi har duktiga elever, behöriga engagerade lärare, fin lärmiljö och med klasser/grupper 

som är mindre än genomsnittet i Uppsala. Ger alla bra möjligheter. 

Vi möter våren tillsammans! 

Christer Jones rektor 


