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Organisation
Blomenbergska Skolan AB är ett aktiebolag som är helägt av Ideella föreningen Blomenbergska och styrs av
en bolagsstyrelse med tre ordinarie ledamöter och två suppleanter. Bolagets VD, tillika rektor och
verksamhetschef är adjungerad och deltar i styrelsens alla möten. Föreningen består av medlemmar som i
huvudsak har barn i verksamheten men också av andra intresserade och engagerade i bygden.
Bolagsstyrelsen under 2016 har bestått av; Carina Jönhill Nord (ordförande), Charlotte Fagerberg och Per
Andersson (ordinarie ledamöter), Andreas Nyblom och Per Lindberg (suppleanter).
Anställda i verksamheten: Kajsa Dahlqvist Ahonen, Carita Mattbäck, Inger Gustafsson, Ami Persson, Nancy
Allebert, Sara Flodell, Lena Bergvall, Gunilla Sjögegård, Anna Lundell, Maria Lindman, Jessika Petersson, Lena
Samuelsson, Elin Lindqvist, Marianne Jansson, Marina Törnqvist, Monika Nyman, Linda Dahlström och
Johanna Ekenman.

Daglig verksamhet under året
Förskolan Kojan
Under 2016 har det i varit som mest 29 barn
och som minst 22 barn inskrivna på förskolan.
Barnen på Kojan har varit uppdelade i två
grupper, Småbarn och Mellanbarn. Våra 5åringar har under vårterminen varit i
förskoleklass del av dagen. Under hösten var
våra barn 4-5 år i en egen lokal i fritidshuset
och på så sätt kunde vi ta emot de nya småbarnen som ville börja hos oss på ett bra sätt. Fyra personal har
arbetat på Kojan med våra barn 1-5 år. Under hösten har vi haft ytterligare två personal anställda som
förstärkning runt våra barn 4-5 år. Antalet tjänster på Kojan har varierat lite utifrån barnantalet och varit
mellan 4,2 tjänster till 5,0 tjänster. På Kojan arbetar också vår matansvariga som gör frukost och mellanmål till
alla våra barn. Personalen i förskolan och på fritids har stöttat varandra och hjälpts åt med öppningar och
stängningar. På så sätt har det fungerat hela dagen från frukosten, då ju också alla förskoleklass- och
skolbarn äter i Kojanhuset, till stängningen kl. 17.30.
Förskoleklass
Under vårterminen var våra 5- och 6-åringar tillsammans i förskoleklass inne i fritidshuset där tre personal
har utvecklat ett bra sätt att med lek i fokus få barnen nyfikna på såväl matematik som språk och bokstäver. I
och med höstterminens start består vår förskoleklass av åtta 6-åringar och vår förskollärare är ansvarig för
dem.
Skolan
I våra två fina klassrum fanns under 2016 9 elever i årskurs 1-2 på vårterminen och 12 elever under
höstterminen. I årskurs 3-5 har vi haft 15 elever under läsåret. På skolan arbetade under vårterminen tre
legitimerade lärare som delade på klassernas undervisning. Från hösten anställdes en ny lärare till klass 1-2,
och en lärare arbetade deltid som speciallärare. På hösten undervisade en lärare i textilslöjd här på skolan,
dessutom åkte eleverna i åk 3-5 till Västerljung varannan vecka för att ha trä- och metallslöjd. Våra
idrottslektioner har vi i idrottssalen i Västerljung med egen personal. Under en personals sjukskrivning har vi
haft några olika vikarier som tagit hand om städningen och skolmaten.
Fritidshem
De flesta av våra förskoleklass- och skolelever går på fritidshemmet och de var under vårterminen 31 stycken
samt under hösten 33 stycken. Personalen som arbetar på vårt fritidshem är utbildade fritidspedagoger.
Under hösten förstärkte vi med ytterligare personal då vår förskollärare följde med sin förskoleklass och
arbetade deltid på vårt fritidshem.
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Särskilda aktiviteter under 2016 i punktform:
•

Även detta år hade vi en gemensam planeringsdag för all personal där vi planerade vårens aktiviteter.

•

Den 3 februari firade vi att vi gått 100 dagar i skolan med en teknikdag.

•

Under våren drog vi igång vår schackklubb för alla skolelever. Alla elever
som ville delta i schackklubben tränade under fritidstid och våra elever i åk
3 och 4 deltog i schackfyran.

•

Vi startade upp ett samarbete med svenska kyrkan och hade besök av en
präst. Våra äldre elever gick en påskvandring som kyrkans personal
anordnade och i samband med Alla helgons helg deltog våra elever i en
vandring vid Lästringe kyrka.

•

Kultur i Sörmland genomförde två teater-musikbesök för våra elever här på
skolan.

•

I januari/februari hade vi vinteridrott så snart tillfälle gavs med
skridskoåkning på fotbollsplanen. Detta tack vare föräldrar som spolade så vi hade en fin isbana.

•

Fritids kunde tyvärr inte genomföra sitt traditionella Vasalopp på gärdet i år på grund av snöbrist.

•

Under vårterminen åkte åk 2-5 till Västerljung för att ha idrott och åk 3-5 hade sin träslöjdsundervisning där.
Från höstterminen har vi delat upp idrottslektionerna så att åk 1-2 har en idrottslektion och åk 3-5 en lektion.

•

En ny bil för mattransporten inköptes och den pryddes med Blomenbergskas logga för att vara synlig i bygden.

•

Med start vecka 10 genomförde våra elever i åk 3 de nationella proven i svenska och matematik med goda
resultat.

•

Inför påsken hade vi gemensamt påskpyssel där alla barn från 4 år deltog. Förskolebarnen klädde ut sig och gick
till skolan för att önska alla skolelever Glad -Påsk!

•

På Världsbokdagen i april läste skoleleverna böcker utifrån vårt vattentema för förskolebarnen.

•

Vi fortsatte att arbeta med ”vattentemat” inom Grön Flagg och gjorde fler olika aktiviteter inom temat.

•

Vecka 17 deltog vi i skräpplockarveckan och förskolebarnen gjorde skulpturer av sitt skräp. Vi samlade också
pinnar och grenar till vårt gemensamma Valborgsmässofirande.

•

Skoleleverna sådde frön och satte potatis i våra odlingslådor, men tyvärr var inte sommaren den bästa för
odling i år. Några pumpor lyckades vi ändå driva upp.

•

I maj hade vi en friidrottsdag tillsammans med Vrena och Kvarsebo skolor. Vi hade då bokat multihallen i
Rosvalla och provade på många olika friidrottsgrenar.
Vi genomförde också en orienteringsdag i Västerljung
där eleverna fick testa sina kunskaper i att läsa kartan
och hitta rätt.

•

Den 19 maj var det dags för Kojanfika med både
uppträdanden och försäljning, ett stort antal föräldrar
och anhöriga deltog. I år var det premiär för
fritidsbarnens mannekänguppvisning.

•

Under våren var alla elever på en studieresa till
Stockholm där vi besökte Naturhistoriska riksmuseet
och Cosmonova. På Cosmonova såg eleverna
filmen ”En resa bland korallreven” som en del i vårt
vattentema.

•

Vår förskoleklass åkte till Nyköping på den
årliga ”Säkerhetsdagen” under vecka 21.

•

Fritids sommarutflykt gick i år till Tuvekvarn utifrån vårt vattentema.

•

Den 10 juni var det dags för skolavslutning som hölls på skolgården i fint väder. Efter avslutningen var det
traditionsenligt tårtkalas, tack, föreningen!
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•

Under sommaren hade förskolan och fritids stängt vecka 29-31.

•

Vårt första gemensamma tema efter sommarlovet var OS, som startades upp med en högtidlig invigning.

•

Under vecka 36 hade vi cirkusskola med alla elever f-5 med hjälp av professionell personal och pengar vi sökt
från ”Skapande skola”. Eleverna bjöd in till en fantastisk avslutning där de visade upp alla cirkuskonster de lärt
sig.

•

Vecka 37 var det dags för årets skoljogg som vi sprang vid Nynäs IP tillsammans med Vrena- och Kvarsebo
skolor. En härlig dag där eleverna sprang många varv.

•

Föräldramöten hölls i augusti och september, skola/fritids en kväll och förskolan en annan kväll.

•

29-30 augusti var våra elever i åk 3-5 på sin årliga studieresa med hjälp av Blomenbergskas fond. I år levde de
vikingaliv vid Frösåkers brygga.

•

Årets fotografering skedde den 27 september och vi hade tur med vädret och kunde ta alla gruppfoton
utomhus.

•

Den 24 oktober firade vi FN-dagen alla tillsammans, vi sjöng flera sånger och skoleleverna redovisade sitt
arbete utifrån Barnkonventionen.

•

I november firade vi läsdagen med att skolelever läste för förskolebarn, i år läste eleverna böcker om skogens
djur.

•

Inför årets julmarknad den 6 december tillverkade vi en hel del olika pyssel som sedan såldes.

•

Den 13 december firade vi alla Lucia i Lästringe kyrka och fikade sedan i skolan tillsammans. Tyvärr är inte
kyrkan tillräckligt stor för att vi ska kunna bjuda in alla, utan även i år var vi tvungna att göra en begränsning.

•

Vi hade en gemensam pysseldag med stationer innan det var dags för skolavslutning den 22 december. Vi
dansade runt granen och fick besök av tomten.

Sammanfattningsvis har vi under året haft lite förändringar i personalgruppen och sjukskriven personal,
men också haft glädjen att ta emot fler nya medarbetare som vi hoppas ska trivas och stanna hos oss.
Barnantalet har varit relativt stabilt med ett ökat antal elever i skolan under hösten och en minskning av
barnantalet i förskolan.
Följ oss gärna på vår Facebook-sida: Blomenbergska skolan (Lästringe friskola) och ta del av allt vi gör!

Margareta Sålby, rektor och verksamhetsansvarig
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