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مدرسة ستوكسترال  طلبة جميع أولياء أمورل  مرحبا  

سبيرغوالتي ستكون نائبة المديرة بشخص اخر هو سارة دالديد وكذلك نرحب نرحب بالعام الدراسي الج  

منذ أغسطس    

جائحة كورونا قيوًدا على مشاركتك الجسدية في المدرسة ، لكننا   تخالل العام الدراسي الماضي ، وضع

. ومع ذلك ، ال يزال لدينا عدد من  السابقة   نأمل اآلن أن تعود األنشطة ببطء ولكن بثبات إلى طبيعتها

 القيود المهمة التي يجب اتباعها من أجل سالمة الجميع 

قد تكون مرتبطة بكورونا ، فعليه البقاء في  إذا كان طفلك يعاني من نزلة برد أو أعراض أخرى  -

ساعة على توقف األعراض. تذكر أن تبلغ عن مرضهم في الصباح 48المنزل حتى مرور  . 

خارج المدرسة من  واصطحاب أطفالهم ايصال  االستمرار في  اولياء االمور يجب على ا -  

صفتك وصيًا وتم الحفاظ على  في الموقع ، إذا تم تطعيمك بطويروالتيمكن إجراء محادثات التنمية  -

أو عبر الهاتفاليكترونيا عن بعد اي المسافة. وبخالف ذلك ، سيستمر إجراؤها   . 

في الداخل حتى اآلنللقاء اولياء االمور لن يتم عقد اجتماعات  - . 

طفالً جديًدا في مرحلة ما قبل المدرسة هذا الخريف. لم   50حوالي   هذه السنه الدراسية حصلنا على

يعتادوا على البيئة المحيطة بالمدرسة وسنعمل على جعلهم يشعرون باألمان. لذلك من المهم للغاية أن  

دخول إلى البوابة  يتم إغالق البوابات المحيطة بساحة المدرسة وأال تمر عبر الساحات. إذا كان عليك ال

 .وفتحها ، فعليك توخي الحذر الشديد للتأكد من إغالقها خلفك

مثل العام الدراسي الماضي ، سوف نقدم دعم ألولئك الطالب الذين يحتاجون إلى مساعدة في أداء  تماًما 

 .واجباتهم المدرسية. يتم إرسال الدعوة إلى المنزل في األسبوع األول من المدرسة

  نشجعك على زيارة موقع المدرس ة االليكتروني هناك تجدون اوقات العام الدراسي  

( وغيرها من  33ات المرضية وجداول الطالب )سيتم نشرها في األسبوع ومعلومات حول اإلجاز

 tocksätterskolan.s .المعلومات الحالية والمهمة

Med vänlig hälsning 

Sara Tärnqvist, rektor och Sara Dahlsberg, biträdande rektor 

Organisation läsåret 21/22 



Klasser Namn 

Förskoleklass 2122 Maria Fogelkivst, Carina Johanzon, Marie O 

Lindekrantz  

1a 2021a Gunilla Gerdvall 

1b 2021b Åsa Eriksson Nylin 

2a 1920a Jenny Drakenberg 

2b 1920b Louise Strömberg 

3a 1819a Elin Axeliusson 

3b 1819b Kristin Noord 

4a 1718a Oskar Liljenrud 

4b 1718b Sofie Smedh 

4c 1718c Andreas Lundekvam 

5a 1617a Eva S Boije 

5b 1617b Johan Stenmark 

6a 1516a Joakim Hammarlund 

6b 1516b Lindha Lindvall 

6c 1516c Veronica Sundgren 

Praktiska och estetiska ämnen samt övriga 

lärare 

  

Musik Edvina Osmancevic 

Bild Frank Strömberg 

Trä- och metallslöjd Nils Mikaelsson 

Textilslöjd Veronie Lejonord, Carina Åneus 

Hem- och konsumentkunskap Eric Löfbom 

Idrott Jenny Johansson, Gabi Jönsson 

Sva, so, matte Tette Palm 

Lärare särskild undervisningsgrupp Eero Jäppinen 

Resurslärare och elevassistenter 

 

Ronya Hjertberg, Mats Carlsson, Fadhel Ahmed, 

Sara Eriksson, Marica Åman 

Elevhälsa  

Speciallärare Maria Håkansson, Tina Karlsson Mänd 

Skolsköterska Carin Ahl 

Specialpedagog Annelie Rydberg 

Kurator Josefin Ivarsson 

Skolledning  

Rektor  Sara Tärnqvist 

Biträdande rektor Sara Dahlsberg 

Fritids  

Fritids Ängen Jasminka Keljalic, Monika Österberg, Annalena 

Melin 

Fritids Eken Anna Samuelsson, Daniel Johansson, Ronya 

Hjertberg 

Fritids Rönnen Frank Strömberg, Felix Garcia, Eric Löfbom 

 


