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Till elever och föräldrar/vårdnadshavare på Sätunaskolan 

Efter en termin som rektor på Sätunaskolan konstaterar jag att jag har förmånen att leda en skola som 
inte bara är en arbetsplats för elever och pedagoger, utan även en mötesplats för människor och tankar. 
Precis som eleverna är en förutsättning för vår skola, är personalen en nödvändighet för att få 
verksamheten att fungera och ni föräldrar/vårdnadshavare en tillgång. TACK för att ni engagerar er! 

Ett övergripande mål som all personal arbetar mot är att anpassa lärmiljön efter elevens 

behov, så att detta leder till att eleven når en högre måluppfyllelse. Genom kollegialt lärande 
ska pedagogerna utveckla och förbättra undervisningen. Alla kommunens grundskolor arbetar 
med detta kollegiala lärande under benämningen Sigtunaboxen vari BFL (bedömning för 

lärande), IKT (informations- och kommunikationsteknik) och SUA (språkutvecklande 
arbetssätt) är de viktigaste komponenterna för framgång. I Sätunaskolans plan beskriver vi 

arbetet i Sigtunaboxen på följande sätt: 

 Genom BFL ges eleverna möjlighet att följa och förstå sin kunskapsutveckling och sin 
lärandeprocess.  

 Genom IKT ges eleverna möjlighet att producera och synliggöra kunskaper. 

 Genom SUA ges eleverna möjlighet att i alla ämnen använda och utveckla sina 

språkliga färdigheter och förmågor så att deras lärande gynnas. 

 

Även fritidshemmet arbetar med att utveckla elevernas förmågor och i sin verksamhet 
kompletterar fritids skolan utifrån ett ”Sigtunaboxperspektiv”. 

Under vårterminen 2015 kommer Sätunaskolans fritids att arbeta med följande områden: 

 Social kompetens och samspel 

 Idrott och hälsa 

 Logiskt tänkande genom upplevelser 

 Språk, litteratur och drama 

Aktiviteter och lärande är i samtliga områden kopplade till Lgr 11. 

Via klassernas veckobrev och skolans bloggar kan ni föräldrar/vårdnadshavare följa vår 

skolas verksamhet, vilket jag uppmanar er att göra. Under våren kommer vi att utveckla såväl 
bloggar som Sätunaskolans hemsida, samt kommer jag att lägga ut en rektorsblogg. 

Nu stundar dock en tids ledighet i form av jullov  

Vårterminen startar igen onsdagen den 7 januari enligt schema. 

Jag önskar Er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 

Varma julhälsningar Anneli Hultin, rektor Sätunaskolan 

anneli.hultin@sigtuna.se 

08-591 267 33 
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