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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 2015 har bestått av; Carina Jönhill Nord (ordförande), Charlotte Fagerberg och Per
Andersson (ordinarie ledamöter), Andreas Nyblom och Per Lindberg (suppleanter).
Rektor: Margareta Sålby
Anställda i verksamheten: Kajsa Dahlqvist, Carita Mattbäck, Inger Gustafsson, Ami Persson, Nancy Allebert,
Gunilla Sjögegård, Anna Lundell och Maria Lindman, Jessika Petersson, Lena Samuelsson, Marianne Janson,
Monika Nyman, Johanna Ekenman, Linda Dahlström och Johannes Andersson

Daglig verksamhet under året
Förskolan Kojan
Under 2015 har det i varit som mest 34 barn och som minst 25
barn inskrivna på förskolan. Barnen på Kojan har varit
uppdelade i två grupper, Småbarn och Mellanbarn och våra 5åringar har varit i förskoleklass del av dagen. Fyra personal har
arbetat på Kojan med barnen 1-4 år och på eftermiddagarna har
våra 5 -åringar också varit på Kojan. Antalet tjänster på Kojan
har varierat lite utifrån barnantalet och varit mellan 4,9 tjänster
till 5,8 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 den
dagliga frukosten, då ju också alla förskoleklass- och skolbarn
äter i Kojanhuset till stängningen klockan 17.30.
Förskoleklass
Under måndag till torsdag går 5- och 6-åringarna tillsammans i förskoleklass inne i fritidshuset där tre
personal har utvecklat ett bra sätt att med lek i fokus få barnen nyfikna på såväl matte som bokstäver och
språk. På fredagar går 6-åringarna in i skolbyggnaden och spenderar förmiddagarna med åk 1-2. Under
vårterminen var det fyra barn som var 6 år och under höstterminen hade gruppen utökats till åtta barn.
Skolan
I våra två fina klassrum fanns under 2015 10 elever i årskurs 1-2 på vårterminen och 8 elever under
höstterminen. I årskurs 3-5 fanns under vårterminen 13 stycken elever och under hösten 15 stycken. På
Blomenbergska fanns under året tre stycken legitimerade lärare som delar på klassernas undervisning. På
hösten undervisade en tidigare lärare i textilslöjd och på våren har eleverna i åk 3-5 träslöjd i Västerljung
med Marina Törnqvist. Våra idrottslektioner har vi också i idrottssalen i Västerljung med egen personal. Två
personal har tagit hand om städningen och skolmaten under året.
Fritidshem
Samtliga av våra förskoleklass- och skolelever går på fritidshemmet och det blev under vårterminen 27
stycken samt under hösten 31 stycken. Personalen som arbetar på vårt fritidshem är utbildade
fritidspedagoger.
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Särskilda aktiviteter under 2015 och året i punktform:
 Under 2015 har vårt Grönflagg- tema varit vatten, vi har gjort många olika aktiviteter, experiment och utflykter
runt det temat.

 Vi började året med en gemensam planeringsdag den 7/1 för all personal där vi planerade vårens aktiviteter.
 14 januari hade skoleleverna författarbesök av Martin Sandén. Ett besök som blev möjligt genom att vi sökt pengar
från Sörmlands sparbank.

 Vi hade besök av en reporter från SN som skrev om ”Skolan som lever vidare”, lite bra reklam för oss.
 I januari/februari hade vi vinteridrott så snart tillfälle gavs med skridskoåkning på fotbollsplanen. Detta tack vare
föräldrar som spolade.

 Fritids genomförde sitt traditionella Vasalopp på gärdet med medalj åt alla som genomförde loppet.
 Under vårterminen åkte åk 2-5 till Västerljung för att ha idrott och åk 3-5 hade sin träslöjdsundervisning där.
 Med start vecka 11 genomförde våra elever i åk 3 de nationella proven i svenska och matematik.
 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 för
förskolebarnen.

 Vecka 18 deltog vi i skräpplockarveckan och
förskolebarnen gjorde skulpturer av sitt skräp.

 Vi samlade pinnar och grenar till vårt gemensamma
Valborgsmässofirande som skedde sista april på
fotbollsplanen.

 Vi gjorde iordning odlingslådor med hjälp av några
händiga föräldrar och skoleleverna sådde och planterade sedan i dem.

 I maj hade vi en gemensam mattedag hela enheten med stationer med praktisk
matematik. Den personal som genomfört Skolverkets matematikfortbildning
planerade dagen.

 Den 13 maj sprang alla förskolebarn Bamseloppet som gick runt fotbollsplanen,
med dryckesstation och medaljutdelning när loppet var klart.

 Den 20 maj var det dags för Kojanfika med både uppträdanden och försäljning, ett
stort antal föräldrar och anhöriga deltog.

 Den 27 maj åkte alla skolelever på studieresa till Historiska museet och Skansen.
 I juni genomförde vi ett par utflykter till Tuvekvarn och Torpesta kvarn utifrån vårt
vattentema.

 Den 12 juni var det dags för skolavslutning som hölls på skolgården i fint väder.
Efter avslutningen var det dags för den årliga tårtfesten. Tack, föreningen!

 Under sommaren hade förskolan och fritids stängt vecka 29-31.
 Det rum som varit kontor i fritidshuset tömdes under
sommaren och rummet gjordes i ordning till vår förskoleklass.

 Under sommarlovet fick alla våra barn/elever vara sakletare
och vid skolstarten i augusti startade vi upp vårt ”Pippitema”. Temat avslutades i september med en stor
föreställning med både sång, dans och teater med/ och för
alla våra barn.
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 Nyköpings kommun gjorde en tillsyn av vår förskola med frågeställningar som vi besvarade innan, samt ett besök. I
rapporten efter tillsynen fick vi en mycket positivt helhetsbedömning.

 Föräldramöten hölls i augusti och september, skola/fritids en kväll och förskolan en annan kväll.
 I september åkte våra elever i åk 3-5 till Kolmården på studieresa med hjälp av
pengar från Blomenbergskas fond.

 Den 16 september åkte alla elever f-5 till Kvarsebo och sprang skoljoggen
tillsammans med Vrenas och Kvarsebos elever.

 Den 23 oktober firade vi FN-dagen med invigning av vårt ”Barnens träd” i
samarbete med Jonas Paulman.

 Under studiedagarna i oktober hade vi en gemensam föreläsning tillsammans
med friskolorna i vårt nätverk för all personal. I år var det naturskola och
utomhusaktivitet som var temat.

 I november fick vår förskoleklass möjlighet att åka till biblioteket på Culturum.
 Vi hade också besök av Kent Petersson som politiker i barn och ungdomsnämnden i Nyköping.
 I november blev Linda påkörd av en lastbil under mattransport från Tystberga. Linda skadade en arm och
Kojanbussen blev mest skrot. Hon var sjukskriven under resten av höstterminen och Johannes vikarierade.

 I november firade vi läsdagen med att skolelever läste för
förskolebarn, den här gången var det Laban-tema.

 Fritids tränade teater under hösten och bjöd på stor
föreställning av ”Folk och rövare i Kamomilla stad”.

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

 Den 11 december firade vi alla Lucia i Lästringe kyrka och fikade
sedan i skolan tillsammans med föräldrar.

 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 en
stabil personalgrupp och låg frånvaro hos
personal.
Barnantalet har varit relativt stabilt med ett
ökat antal elever i skolan under hösten och en
minskning av barnantalet i förskolan.

Blomenbergska skolan, Lästringe, 611 99 Tystberga, www.blomenbergska.se

