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Förord

Välkommen till Hällfors skola som nu varit i gång som friskola i 20 år!

Vid 10-årsjubileumet gjordes en maffig jubileumsskrift som mest fokuserade på hur friskolan 
startade och alla turer kring detta. Och om någon liksom jag funderar var den där bildbilagan 
som stod listad längst ned i innehållsförteckningen på framsidan tog vägen, kan jag berätta att 
den tyvärr aldrig blev av, så det är en korrektursmiss.

I denna skrift har vi försökt ge en bild av skolan med fokus på de senaste 10 åren. Tack vare 
verksamhetsberättelser och protokoll m.m. har vi försökt pussla ihop vad som hänt på skolan 
under dessa år. Bland annat vilka elever som gått ur skolan, hur det har sett ut för olika år när 
det gäller personal, styrelse och övrigt. Jag är den som sammanställt och fixat med bilder, och är
såklart väldigt tacksam till alla som hjälpt mig med stort som smått :)

Vi hoppas ni har glädje av denna lilla skrift som du nu fått i din hand, trevlig läsning!

Eva Bolinder
Sekreterare 2008-2014

Gamla loggan till vänster, och den nya loggan från 2011 till höger.



Robert blickar tillbaka..  
När det begav sig
När jag flyttade upp till Pengfors i nära anslutning till 11 sept -01 så var Hällfors skola en skola 
med få elever och det var kritiskt kring hur vi skulle kunna klara framtiden när skolan då 
saknade förskola och fritidshem. Tack vare Annikas väldigt flexibla dagmammatider så gick det
någorlunda ihop när det var så pass få elever. Vår ansökan om fritidshem och förskola fick kalla
handen, men vi lyckades få till en förskoleklass som skolverket beslutade kring. Utan förskola 
var det ändå svårt att få in nya elever eftersom många barn och tex. även Isak (sonen) hade 
förskola i Vännäs. Vi beslutade efter något år att om vi blev färre än 22 elever åk. 1-6 + 4 i 
förskoleklass så skulle vi lägga ner verksamheten. Det är vad jag förstår ganska typiskt att en 
fristående byaskola får bekymmer när de eldsjälar som hårt kämpat för att få behålla sin skola 
har försvunnit.. typ efter 6-7 år. Vi var i den sitsen kring år 2002-2003. Kenneth Ankel som var 
ordförande då hade säkerligen ett bryderi när dottern fick plats på en skola i Umeå. En liten 
lycka för vår del var att den andra friskolan som fanns i Vännäs (Arken) lades ner just vid denna
tid, och vi fick ett litet tillskott av nya elever, och kunde få ihop ekonomin lite bättre. Det var 
alltid lite osäkert kring utbetalning från kommunen och ryktet sa mig att Ivan någon gång som 
kassör lagt ut för löner när de utlovade anslagen inte kom i tid. Många ansökningar av sk. 
skolskjutsbidrag har skrivits, eftersom detta krävvdes då på den tiden vi betalade alla resor för 
elever själva. Under denna krisperiod slutade vi nyttja EFS-huset (gamm-skolan) pga. 
elkostnader. Vi lyckades få loss en liten summa (ca. 15 000) från ett kommunalt bidrag och med
denna summa gick det att växla upp summan med pengar från Boverket och få ihop så vi kunde 
köpa en pelletsbrännare. Minns jag rätt lade dock Kerstin in lite pengar för att få íhop själva 
inköpet. Med nya pannan installerad började en tid med avsevärt lägre energikostnader men 
med gråa hår hos styrelse och framförallt hos Jan Olofsson som hade den otacksamma 
uppgiften att försöka få pannan och pelletsen att snurra på som det ska. Tillförlitligheten hos 
leverentörerna hade en stor förbättringspotential, vi behövde köpa olja för att inte hamna i +2 
grader på skolan lite nu och då.

Miljöfrågor
Den på den tiden lite mansdominerade styrelsen hade ofta fokus på att få fastigheten i ordning, 
avlopp, duschar bredband, trasig skorsten och utemiljö var typiska frågor. Skolan hankade sig 
fram, och som jag upplevde det var det relativt lite bekymmer i själva klasserna, utan mer av 
kris särskilt om det kanske slutade en eller två elever. Nu var det ju så på den tiden liksom nu, 
att när en elev slutar kan det tas hårt men i samma veva kanske det hux flux dyker upp en annan
elev, och då gick ekonomin ihop igen. 

Kraftsamlingar
Den mest påtagliga förändringen för skolan var när vi med Annika
Norqvist i spetsen lyckades starta upp Kraftverket, vilket har gett ett helt
annat underlag för elever på skolan. Även på skolan diskuterades frågor
kring Kraftverket och särskilt hur vår samverkan skulle se ut. Hans-Inge
Smetana som då satt i vår styrelse och ju även var typ oppositionsråd 
gav tydliga direktiv om att det är bäst att vi tydligt avgränsar skolan från
Kraftverket. Med facit i hand så blev det ju en bra strategi för att få igång
förskoleverksamheten, men betydde t.ex. att vi skrev avtal för lokalerna
när fritids behövde nyttja dem för att komma upp till kommunala krav
(ställda på Kraftverket.., typ inte på andra fritidshem i kommunen). 
Vi var även tydliga med priser för maten etc., Kraftverket var ju ett
personalkooperativ med helt egen styrelse.                                                          Annika på språng!



År 2009/2010 ökade antalet elever, och med den retroaktiva ersättningen våren 2010 så 
hamnade skolan på en avsevärt bättre ekonomi, och andra frågor blev viktigare. Enkelt kan man
ju säga att om vi istället för ca. 60 000 kr/barn får över 80 000 kr/barn per år så gör det 
skillnad..

Vy från 5-6:ornas klassresa till Gauto, VT2014.

Många bäckar små..
Det känns bra att vi (tack vare Kerstin Lindkvist) har klarat upp en tidigare ouppklarad sak i 
skolans historia, nämligen kostnaderna för köpet av skolfastigheten som privatpersoner 
finansierade. När skolan togs över krävde ju kommunen 100 000 SEK för köpet av skolan. Jag 
kan inte se något annat syfte än att det var ett försök att stoppa friskolan. Dock, blev väl folket 
bara uppretade och genom att ett antal familjer köpte andelar för tusen kronor styck så kunde 
den i all hast bildade Byaföreningen klara av köpet. Nu är andelar återbetalda eller efterskänkta 
till Byaföreningen. En god idé vore nog att vi t.ex. sätter upp något beständigt där 
familjenamnen är ingraverade.

För er som inte har koll på skolans historia och hur uppstarten 
gick till så finns det mycket att hämta i skriften framtagen vid 
10-års-jubileumet. Där kan man se att bygden länge fått kämpa 
på i motvind för både det ena och det andra.

Robert Eklund
Ordförande 2002-2008, samt nuvarande ordförande sen 2015

             



Johanna blickar tillbaka..
Kraftverket
Under mina år i styrelsen har det hänt så otroligt mycket. Så mycket har tänkts, så mycket har 
debatterats, så mycket har gjorts och så mycket det är som fortfarande är ogjort. 
En sak som vi inte gjorde men som har varit enormt viktigt för skolan var uppstarten av den 
kooperativa förskolan och fritids Kraftverket (som har 10-årsjubileum 2017).   

Som enskild händelse ser jag denna som en av de mest betydelsefulla. Betydelsefull för 
återväxten av elever till skolan, betydelsefull för stabiliteten i vår verksamhet, betydelsefull för 
att ”tillsammans är vi starka”, betydelsefull för att Kraftverket har bidragit till att ge våra barn 
en trygg positiv start i livet. Den kraft och energi som mobiliserades för att förverkliga starten 
av förskola och fritids gav också kraft och inspiration till många att fortsätta kämpa för en bättre
skola, en skola som skulle fortsätta ge våra elever en fantastisk miljö och en stabil kunskapsbas 
att stå på. 

Parkering
Något som vi har gjort är att vi byggde en parkering. 
Det var en av milstolparna för de här 10 åren anser jag. 
Vi hade då kämpat för att få en rättvis skolpeng och 
för att alla elever i Vännäs kommun, oavsett vilken 
skolan man väljer, ska har rätt till lika villkor. När det 
väl blev så och vi till och med fick en slant retroaktivt 
så var parkeringen det första vi gjorde. För mig var det 
symboliskt projekt. Det var det första stora gemensamma 
projektet med Kraftverket som då hade varit igång ett tag. 
Jag vet att jag stod och tittade ut över myllret av föräldrar 
och elever som jobbade för att binda ihop dessa två 
verksamheter.       
        

                                            Fixardag HT2011, (o)gräsbestyr 
                                            med ny parkering i bakgrunden!

Det var också ett projekt som vi gjorde för att vi trodde på en fortsättning och en utveckling av 
skolan, förskolan och fritids. Vi trodde på att vi skulle finnas kvar och vi trodde på att vi skulle 
utvecklas. 

Elever, personal och föräldrar
Allt som vi har gjort har gjorts med elevernas bästa för ögonen. Ibland betyder det att vi har 
fokuserat på personalen för att de ska må bra. Som den gången vi kom på att personalen skulle 
få åka på spadag och vi föräldrar skulle ta ansvar för eleverna och ha friluftsdag. Jisses vilken 
dag det blev. Ingen av oss föräldrar som var med kunde alla elevers namn och vi var inte 
jättemånga föräldrar som skulle dela upp oss mellan de olika slalombackarna, skidspåret och 
lunchfixandet. När jag sedan hamnade med en av eleverna i ett skidspår som aldrig verkade ta 
slut fick jag lite panik. Men jag och eleven ömsom åkte, ramlade och gick och kom ändå fram 
till slut, lååångt efter de andra. Eleven jättenöjd och jag skräckslagen över vad som hade hunnit 
hända med ytterligare en vuxen mindre på span i backarna. Tack och lov var det som det 
brukade i sådana här sammanhang, alla elever tog hand om varandra och de vuxna som inte 
hade kört längdskidor i snigelfart var hur coola som helst och hade, typ, full koll. Alla hade en 
trevlig dag men vi gjorde inte om det igen (inte utan utbildad, professionell personal med).



Teknikaliteter
Vi har alltid haft superbra personal. Under mina sista år i styrelsen lyckades skolan också 
rekrytera ett antal manliga lärare. Jag är så glad över detta då det faktiskt inte kryllat av manliga
förebilder i låg- och mellanstadieklasserna. Förutom allt positivt som blandade personalgrupper 
för med sig så förde dessa män även med sig en ny syn på skolan avseende teknik. För oss i 
styrelsen så behövde vi nu lära oss ord som servrar, projektorer, google docs, accesspunkter 
mm. Vilket motstånd jag kände och vilken motvind de fick jobba i . Mycket av arbetet kring 
detta har lärarna fått göra själva både av den enkla anledningen att vi andra inte alltid förstått varför 
och för att de flesta av oss inte hade kunskaper nog att tillföra något. Den gröna tråden har alltid 
funnits där med närheten till naturen och alla finurliga sätt som personalen på skolan tagit tillvara på
den. Nu kombineras den gröna tråden av en trådlös tråd som förbereder våra barn för en uppkopplad
framtid.

Eldsjälar
Vad är det då som gör att just vår skola har överlevt 
ytterligare 10 år?      
               
Jag satsar en slant på engagemang. Under de här åren har 
jag träffat och fått förmånen att arbeta tillsammans med så
många fantastiska människor. Många av de som brinner för
Hällfors skola drivs av ett engagemang; engagemang för
sitt/sina barns sociala och kunskapsmässiga växande,
engagemang för en levande landsbygd, engagemang för att 
få ge den allra bästa utbildningen till alla elever,
engagemang för en bra arbetsplats och för en inspirerande
och trygg miljö för barnen. Det finns far- och morföräldrar
som ryckt in både här och där, det finns föräldrarna som
gladeligen bistår med allt från traktorer, praktisk hjälp 
kring lektioner och utflykter, sitt kunnande inom olika
ämnen eller två händer och en kratta. Det finns personal
som drivs av en vilja att få eleverna att upptäcka, se
sammanhang, lägga ihop, bli nyfikna och ifrågasätta. 
Det finns elever som, kanske inte älskar skolan, men trivs
tillräckligt bra för att värna om den och sina skolkompisar.  

      Fixardag HT2009, skidspårsröjning. 

 
              

            Alla byts vi sakta ut men så länge engagemanget     
            består och förs vidare kommer skolan lätt att 
            blomstra ytterligare 10 år.

             Johanna Östensson 
             Ordförande 2008-2015 

Grillkåtan i skolskogen.



10 nya år med Hällfors skola

Fantastiskt! Jag har nu jobbat 20 år på Hällfors skola. 20 spännande, innehållsrika, utmanande, 
kreativa och härliga år. När jag började jobba här hade jag inte en tanke på att det skulle bli så 
lång tid. Visst har funderingar funnits på att byta jobb, men denna lilla skola där man som 
personal hinner med varje elev, där det är nära till beslut, familjär stämning, mitt i naturen, 
hemlagad mat, fantastiska arbetskamrater m.m., är det svårt att slita sig från. Kort sagt så trivs 
jag alldeles förträffligt på vår fina skola.

 

Personalen som ABBA (med extra medlemmar ;), under vårshowen 2011!

För 10 år sedan var det rejält skakigt med ett vikande elevunderlag och en ekonomi som inte var
den allra bästa. Att vi nu har 65 elever på skolan och problem med att få lokalerna att räcka till 
är utmanande samtidigt som det är underbart. 

En stor orsak till att skolan nu har växt är
Kraftverkets verksamhet som gör att vi kan 
erbjuda en helhetslösning för familjerna. 
Det har också hela tiden kommit nya föräldrar
som vill engagera sig för vår skola och en
levande landsbygd. Dessutom är vi numera den
enda byskola som finns i kommunen och det
finns många familjer som vill ge sina barn den
trygghet som finns i den lilla skolan där alla blir
sedda och viktiga.

       
                               Fixardag HT2011, föräldrar fixar med 

                       gräs vid Gulhuset på Kraftverket.



Dessa 10 nya år har innehållit många utmaningar. Det som har tagit mest tid och krävt störst 
engagemang är införandet av en ny läroplan. Dessutom ett nytt betygssystem och nya sätt att 
arbeta med utvecklingssamtal, dokumentation, skriftliga individuella utvecklingsplaner m.m. Vi
har verkligen fått jobba hårt för att sätta oss in i allt det nya. Vi har också haft skolinspektioner 
där en friskola granskas mycket hårdare än den kommunala skolan och där man är mer 
intresserad av dokumentation och fyrkantighet än att ta reda på hur elever, personal och 
föräldrar trivs på skolan och hur våra kunskapsresultat ser ut. Ett av kraven är att vi ska ha ett 
eget bibliotek och där har vi nu inrett ett av skolans rum till detta ändamål.

För tre år sedan satsades stort med att införa trådlöst nätverk på skolan och samtidigt skaffa 
datorer i klassuppsättning och projektorer i klassrummen. Denna förändring har helt ändrat våra
förutsättningar för undervisning och är nödvändigt när vi bygger för framtiden.

I förra jubileumshäftet skrev jag att ett av skolans mest utmärkande drag är flexibilitet och 
kreativitet. Detta innebär att vi alltid jobbar med förändringar för att det ska fungera så bra som 
möjligt för både elever och personal. Inför detta läsår inreddes t.ex. skolans finaste klassrum på 
övervåningen i vita huset då vi behövde ett klassrum till. Där har nu våra 1-2:or haft en härlig 
miljö att vistas i.

Musikalprojekten har fått fortsätta även dessa 10 nya år och jag är så glad över att varje år få 
presentera nya musikaler. Det är lika imponerande varje gång att se och höra alla elever 
tillsammans agera på scenen. Många är de elever som har utvecklats enormt genom våra 
musikaler. Med 65 elever skulle vi behöva göra scenen större!

Under alla mina år på skolan har jag fått möta så många härliga elever, fantastiska 
arbetskamrater och engagerade föräldrar. Tiden har gått oerhört fort och jag har aldrig haft 
tråkigt på jobbet. Hur framtiden ser ut vet vi inte, men jag är övertygad om att vår skola 
kommer att fortsätta vara ett lockande alternativ för många barn och familjer i Vännäs kommun.
Jag tror också på nya engagerade familjer som vill satsa lite extra för att barnen ska få en så bra 
skola som möjligt.

Inger till vänster vid pianot under Lucia HT2013.

Till sist vill jag tacka er alla som under alla år på olika sätt gjort Hällfors skola till den 
fantastiska skola som den är!

-Inger Sjöström
Anställd sen 1996, nuvarande rektor sen 2000



KRONOLOGI – händelseurval mellan 2006 och 2016

2006 - 10-årsjubileum! Jubileumsmiddag.
- Lilla Vasaloppet.

2007 - Renovering av toaletter & avloppsbrunn, pojktoan byggdes om till handikapptoa
i samarbete med Byaföreningen.
- Kraftverket startas upp i samarbete med skolan.

2008 - Vårrus, gemensamt med Kraftverket
- Första hjälpen-utbildning för lärare och elever med skolSSK
- After Work, samt Öppet Hus tillsammans med Kraftverket
- Fixardagar samt föräldragrupper med ansvar för HT & VT införs.

2009 - Nya dokumentationsrutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete.
- Nytt skoldatanätverk. 
- Nytt bildgalleri och arbete med ny hemsida påbörjas.

2010 - Språkvalsundervisning på Hammarskolan.
- Retroaktiv ersättning från Vännäs kommun, bl.a. skorstensreparation och möbelinköp.
- Arbete påbörjas för gemensam parkering med Kraftverket.

2011 - Ny ugn i köket. 
- Ny parkering samt Äventyrsdag i samverkan med Kraftverket.
- Fast scen i gympasalen, upprustning av omklädningsrum och kök.
- Ny logga, allmän profilering och ”gröna tråden”-tänk att genomsyra förskola & skola. 
- Föräldraagrupper med olika ansvarsområden införs.

2012 - Arbete påbörjas för sammanslagning av Kraftverket och skolan.
- Mindre underhåll av omklädningsrum och gympasal. 
- Ombyggnation av gammskolan i samarbete med Byaföreningen och Kraftverket.
- Äventyrsdag i samverkan med Kraftverket.

2013 - Nytt golv i gympan.
- Nytt uterum.

2014 - Ingen sammanslagning av Kraftverket och skolan pga förändrade förutsättningar.
- Styrelserna får personunion-karaktär, innebärandes förbättrat samarbete.
- Arbete påbörjas för inköp av mer eko/närproducerade matvaror.
- Nya riktlinjer för klassresor, årets 5-6:or de första att åka på lägerskola i Gauto!

2015 - Föräldraanslagstavlor för att underlätta översikt av föräldragrupper.
- Ytterligare en toalett i vita huset. Ännu ett klassrum görs i ordning på vita husets 
övervåning för att kunna tillgodose utrymme för det stora barnantalet på skolan. 

2016 - Ny diskmaskin & spis i köket. Utökat lärarum, utrymme för arbetsplatser & fikarum.
- Personalsamarbete med Kraftverket och inlåning av personal.
- 20-årsjubileum! Äventyrsdag & jubileumsmiddag.

     År 2010 påbörjade
     Torbjörn Lindqvist 
     arbetet med en ny fast 
     skolscen som är
     höj- och sänkbar.



     SCENSHOWER - mellan 2006 och 2016

Lucia HT2006

Julshow HT2011

Vårshow VT2015

Lå 06/07 Luciatåg & Julshow: 
Kalles Jul

Vårshow: En musikalisk tidsresa

Lå 07/08 Luciatåg & Julshow: 
Världens julshow

Vårshow: Talang 2008

Lå 08/09 Luciatåg & Julshow: 
På besök i Tomteland

Vårshow

Lå 09/10 Luciatåg 
Julshow: Countdown 24

Vårshow

Lå 10/11 Luciatåg
Julshow: Astrids Lindgrens jul

Vårshow: Vår allsång 

Lå 11/12 Luciatåg
Julshow: Kalles Jul

Vårshow: Vår allsång

Lå 12/13 Luciatåg
Julshow: Julexpressen

Vårshow: Vänner

Lå 13/14 Luciatåg
Julshow: Grinchen – julen är stulen

Vårshow

Lå 14/15 Luciatåg
Julshow: Den första julen

Vårshow

Lå 15/16 Luciatåg
Julshow: Julkalendern

Vårshow

..mer bilder & videor finns i skolans webbgaller  i!

https://www.flickr.com/people/hallforsskola/
https://www.flickr.com/people/hallforsskola/


ELEVERNA PÅ SKOLAN – mellan 2006 och 2016
Avgång från 6:e klass och övriga.

Läsåret 2006/2007 Läsåret 2011/2012 Läsåret 2014/2015 

Burström, Jens Eriksson, Karl-Oskar Bengtsson, Jasmine

Smetana, Julia Ivarsson, Elin Eriksson, Frida

Stenborg, Tobias Klementsson, Jon Mikael Eriksson, Ida

Nordström, Nils Kroik, Sam Schulz, Arvid

Lindström, Mattias Olofsson, Jesper Östensson, Emilia

Schill, Elof

Läsåret 2007/2008 Sjöström, Erik Läsåret 2015/2016

Kroik, Leo Andersson, Lovisa

Schill, Allbin Övriga:  Andersson, William

Persson, Thea - Fklass Augustsson, Erika

Läsåret 2008/2009 Johansson, Tim - Fklass Augustsson, Hanna

Andersson, Eveline Johansson, Natalie – åk.2 Elstig, Ellen

Lindström, Ylwa Eriksson, Albin

Lundberg, Anthonia Läsåret 2012/2013 Ivarsson, Alexander

Larsson, Janet Johansson, John

Läsåret 2009/2010 Söderlund, Hilma Olofsson, Julia

Hennström, Petra Schulz, Albert

Konradsson, Arvid Övriga: 

Larsson, Johannes Gröndahl, Jessica – åk.5

Nordström, Emil

Sjöström Maja Läsåret 2013/2014 

Wangdell, Evelina Andersson, Linnea

Bolinder, Felicia

Läsåret 2010/2011 Elstig, Molly

Andersson, Elias Hörnqvist, Elias

Edholm, Minna Lee, Callum

Erlandsson, Jonna Lindqvist, Felix

Kroik, Joel Mungkhunkhamchao, Mata

Kärnebro, Axel Solbakken, Caisa

Solbakken, Elie Wiklund, Isak

Söderlund, Arvid

Övriga: 

Enström, Lucas – åk.5



STYRELSER GENOM ÅREN – mellan 2006 och 2016

Namn Tidsomfattning Not Namn Tidsomfattning Not

Lundberg, Ivan jan-96 nov-09 3a Lindqvist, Kerstin nov-14 → 3c

Erlandsson, Håkan jan-96 nov-08 4a Lundberg, Hanna nov-14 → 

Vernersson Lindahl, Emma nov-14 → 2d

Lindström, Göran nov-01 nov-06 2a

Olofsson, Charina nov-01 nov-07 4b Ljadas, Lisa nov-15 → 

Schulz, Anna-Lena nov-15 → 

Norqvist, Annika nov-02 nov-08 *

Eklund, Robert nov-02 → 1a , 1c
3b

Smetana, Hans-Inge nov-04 nov-09 1) Ordförande

a. 2002 - 2008 

Edholm, Göran okt-05 nov-09 b. 2008 - 2015 

Olofsson, Jan okt-05 nov-10 4b c. 2015 → 

Östensson, Johanna nov-06 nov-15 1b, 2b 2) Sekreterare

a. 2005 - 2007

Wangdell, Erik nov-07 nov-10 b. 2007 - 2008  

Bolinder, Eva nov-07 nov-14 2c c. 2008 - 2014

Lindqvist, Torbjörn nov-07 nov-12 d. 2014 → 

Lundström, Per nov-07 nov-08

3) Kassör

Solbakken, Eva nov-08 nov-10 a. 1996 - 2006

Bengtsson, Robert nov-08 nov-14 b. 2006 - 2015

c. 2015 → 

Augustsson, Jennie nov-09 → 

Johansson, Maria nov-09 nov-12 ** 4) Fastighetsdrift

a. 1996 - 2009

Eliasson, Anna nov-12 → b. 2005 - 2010

Numera föräldragruppsansvar

Eriksson, Karin nov-10 nov-15 ***

Fagerqvist, Frida nov-10 nov-12

Andersson, Sahra nov-10 → ****      *  Eldare, som gift efter frånträde

   **  Andersson, som ogift vid tillträde

Tewolde, Johannes nov-13 nov-14  ***  Söderström, som ogift vid tillträde

Fastevik, Anders nov-13 →  **** Westman, som ogift vid tillträde

              



PERSONALEN PÅ SKOLAN – mellan 2006 och 2016 
Lärare mm ht-06 vt-07 ht-07 vt-08 ht-08 vt-09 ht-09 vt-10 ht-10 vt-11 ht-11 vt-12 ht-12 vt-13 ht-13 vt-14 ht-14 vt-15 ht15 vt-16

Inger Sjöström Rektor, musik, textilslöjd, matematik

Ingela Strömgren Husmor

Marie Sjöström * åk..1-3 Ledig åk.2-4 åk.2-3

Linda Vängbo ** åk-4-6 åk.5-6 åk.1, t.o.m feb

Lotta Lind *** F-kl åk.1 åk.1 f.ro.m feb F-kl + resurs F-kl

Karolina Krona åk.1-3

Kristofer Östensson skolSSK

Gabriela Egerup åk.2-4 åk.3-5 åk.3-4 åk.5-6 åk.1, åk.5-6 åk.1-2

Annika Norqvist F-kl

Helena Sjöström åk.2-3 Ledig åk.3-4 Ledig åNO, SO, Ma, åk.1-4

Daniel Forsberg åk.5-6 åk.2-3

Andreas Johansson åk.5-6

Anita Ludvigsson åk.5-6

Anna Albertsson F-kl  + träslöjd

Jesper Nygren F-kl

Emma Strömberg skolkurator

Jessica Eliasson skolkurator

Martin Persson åk.4 åk.3-4

Peter Lindgren åk.5-6

Terese Andersson åk.1-2

Hanna Hindricks skolkurator

* född Carlsson       ** född Nylund      *** heter egentligen Ann-Charlotte



PERSONALEN PÅ SKOLAN – mellan 2006 och 2016
Elevassistenter ht-06 vt-07 ht-07 vt-08 ht-08 vt-09 ht-09 vt-10 ht-10 vt-11 ht-11 vt-12 ht-12 vt-13 ht-13 vt-14 ht-14 vt-15 ht15 vt-16

Tina Eriksson *

Marianne Smetana

Krister Andersson

Lindah Johansson

Maria Eriksson

Elina Konradsson

Selver Vunic

Köksassistenter

Johannes Edholm

Peter Hermansson 

Katarina Bergvall 

Ulrika Andersson  

* heter egentligen Christina


