
 

     Länna 2017-01-09 

Hej och god fortsättning på det nya året! 

Idag har personalen startat upp terminen med en gemensam studiedag i Almunge där  
Thomas Wikberg (psykolog) föreläste för personal från Länna, Almunge, Funbo och Knutby 
skolor. Föreläsningen handlade om lågaffektivt bemötande och var mycket givande.  
Vi kommer att jobba vidare med frågan genom litteraturstudier och utbyte av erfarenheter. 
Förmiddagen ägnades åt att packa upp och packa ned i det rum som tidigare var vårt bibliotek 
och numera tillhör våra fritidslokaler. Det händer en hel del i vårt skolhus för tillfället. 
 
Modulen flyttades under mellandagarna och en ny entré håller på att ta form. Förskoleklassen 
kommer att kunna använda sig av den nya ingången från och med tisdag 10/1, även om det i 
nuläget saknas en ordentlig avsats där eleverna kan skrapa av det värsta från ytterskorna innan 
de går in till kapprummet. Vi har möte med Skolfastigheter på onsdag eftermiddag (11/1) för 
att planera hur det fortsatta arbetet med markberedning utanför den nya entrén ska se ut. 
I källarvåningen kvarstår en hel del arbete. Biblioteksböcker ska ställas upp i hyllor och 
personalen ska få ordning på sina arbetsrum. Det rum som tidigare var bibliotek ska ställas i 
ordning till ”bygg- och lekrum” för fritidsverksamheten. Det kommer att ta ett tag innan vi 
har fått allt på plats, och vi ber om er förståelse och ert tålamod under tiden som omflytten i 
huset pågår. Vi har en förhoppning att det kommer att bli mer ändamålsenliga och trivsamma 
rum, och ser fram emot den dag vi kan ha invigningsfest. 
 
Under jullovet har entusiastiska och tappra föräldrar spolat idrottsplanen så att vi nu har en 
blänkande fin is på skolgården. Vi är mycket tacksamma för detta och ser fram emot fina 
skridskostunder. Vi håller tummarna för att temperaturen håller sig på rätt sida om 
nollstrecket under de kommande veckorna. 
 
Helena är fortsatt sjukskriven fram till sportlovet och Ludwig kommer att vikariera på fritids 
för henne. Maria Wahlström (speciallärare i Almunge) kommer att jobba deltid i Länna skola  
under vårterminen och efter sportlovet börjar Malin Ahlström sin anställning hos oss. 
 
Vi ser fram emot att få samarbeta med er och hälsar alla elever och föräldrar välkomna till en 
händelserik vårtermin!                                                                   
                                                                                                           Bodil och all personal i Länna    
                                                                                                                    

          

Några bra datum att ha koll på: 

17/1 är det informationsmöte för blivande år 4,  
                  samling i matsalen i Almunge  kl 18.00.  
 
19/1 är det informationsmöte för blivande förskoleklass kl.18.00 
        (förskoleklassens klassrum) 
 


