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Information till
VÅRDNADSHAVARE

Solen skiner utanför fönstret och äntligen kan vi hoppas på att sommaren har kommit till
oss! Det är en vecka kvar till en stundande och välförtjänt sommarlov för alla våra elever
på skolan och därmed är läsåret 2016/2017 snart tillända. Planeringen inför kommande
läsår är i full gång, och vi ska avsluta och utvärdera nuvarande läsår för att dra lärdom
och erfarenheter inför kommande läsår.

NUVARANDE LÄSÅR:
Det är många elever som vill gå på vår fina skola, och elevantalet har under året
successivt ökat. I skrivande stund är vi drygt 540 elever och närmare 100 stycken
personal. Skolans lokaler är utnyttjade maximalt och i höst kommer vi därför att utföra
några mindre ombyggnationer både på Stora Björktorp och Lilla Björktorp för att möta
detta samt se till att skolledning och EHT kan finnas mer tillgänglig i vardagen på båda
skolor.

SKOLAVSLUTNING:
Skolavslutningen sker på vår skolgård (Stora Björktorp), där alla elever, all personal och
alla vårdnadshavare är välkomna att delta. Avslutningen går av stapeln fredag 9/6.
Alla elever möts i sina respektive klassrum 9.15 och klockan 10.00 är den gemensamma
avslutningen på skolgården. Vi räknar med att avslutningen är färdig ca 10.30.
Fritidsverksamheten startar i samband med att skolavslutningen tar slut.
SOMMARFRITIDS:
Under sommaren kommer vi som vanligt att ha sommarfritids, veckorna 28-31.
Verksamheten kommer att bedrivas på Linden (Lilla Björktorp), och mer
detaljinformation får de vårdnadshavare som skall ha sitt eller sina barn närvarande
under dessa veckor. Det kommer att finnas känd personal och Lundbyskolan kommer att
samarbeta med oss under dessa veckor.
KOMMANDE LÄSÅR:
Vi står inför ett läsår där många elever vill gå på Björktorpskolan vilket gör att
elevantalet på F-3 kommer att öka, men det totala elevantalet beräknas bli ungefär det
samma. Vi utökar med en årskurs 1 och vi genomför mindre byggnationer på skolan;
Aulan kommer att delas till två klassrum, där textilslöjd- och musikundervisningen
kommer att husera.
Postadress

Besöksadress

Telefon, växel

Björktorpsgatan 1
632 22 Eskilstuna

Björktorpsgatan 1

016-710 10 00

E-post – via hemsidan

Fax

Mobiltelefon

Webbplats

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Eskilstuna kommun
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Vi hoppas att den nya skolan Forskaren ska börja byggas under nästa läsår. Den kommer
att ligga belägen vid Lilla Björktorpsskolan och den nya byggnaden kommer att
förgrenas med den gamla skolan.

Följande lärare kommer att ansvara för respektive klass under läsåret 2017/18:
KLASS
F-KLASS BJÖRKEN
F-KLASS LINDEN
F-KLASS LÖVET
F-KLASS TORPET
1A
1B
1C
1D
2A
2B
2C
2D
3A
3B
3C
3D
4A
4B
5A
5B
5C
6A
6B
6C

Postadress

Besöksadress

MENTOR
Sandi Giliyana
Karin Blomqvist
Anette Stavehaug
Sandra Heldring Lindqvist
Erika Vesterhav
Shene Zring Kamal
Katarina Holmqvist
Malin Johnsson
Erika Andersson
Ljilja Marinic
Camilla Thofelt
Ida Lundgren
Oliver Podmenik
Hiwa Kasili
Nathalie Lyberg
Yvonne Semb-Johansson
Lisette Edlund
Anna Ericson
Josefina P Santurio
Marie Lindkvist Henriksson
Krister Brolin
Katarina Dywling
Ann-Margret Sköldin
Karina Hofmeijer

Telefon, växel

MENTOR
Linda Ekholm
Inga-Lill Nömm
Sara Wirsén
Simin Mohammadi

Martin Enehöjd

Elvira Johansson
Linnéa Löfving Johansson
Zandra Nygren
Namam Selewe
Peter Andrsson
Raian Gharib Sulaka
Gunilla Törngren Carlsson
Lorraine Soucy Pettersson

Fax

016-710 10 00
E-post

Webbplats

Mobiltelefon

Eskilstuna kommun
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Skolinspektionen kommer att besöka ett antal skolor i Eskilstuna under höstterminen
2017, bland annat Björktorpsskolan. Under vårterminen har skolledningen försett dem
med underlag kring hur skolan arbetar inom bland annat områdena trygghet och studiero,
normer och värden, kunskaper och utveckling mot målen, styrning av verksamheten. Till
oss på Björktorpsskolan räknar vi med att skolinspektionen kommer på besök i
augusti/september 2017.

Vi tackar för samarbetet läsåret 2016/2017 och önskar en skön sommar och på
återseende måndag 21/8-2017! (läsårets utseende se baksidan!)

Frida Sörlisten, rektor skolår F-3

Postadress

Besöksadress

Lars Bouvin, rektor skolår 4-6

Telefon, växel

Fax

016-710 10 00
E-post

Webbplats

Mobiltelefon

Eskilstuna kommun
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LÄSÅR FÖR ELEVERNA:
HÖSTTERMINEN 2017

2017-08-21 - - 2017-12-20

VÅRTERMINEN 2018

2018-01-09 - - 2018-06-15

LOVDAGAR/STUDIEDAGAR

2017-10-30 - - 2017-11-03

vecka 44

2018-02-19 - - 2018-02-23

sportlov

2018-03-14

studiedag

2018-04-02 -2017-04-06

påsklov

2018-05-11

lovdag

Ytterligare en studiedag kommer att läggas ut under vårterminen
2018
STÄNGDAGAR FRITIDS

2017-08-18
1 stängdag under vårterminen 2018 ej klar

Postadress

Besöksadress

Telefon, växel

Fax

016-710 10 00
E-post

Webbplats

Mobiltelefon

