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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 2017 har bestått av: Andreas Nyblom (ordförande), Charlotte Fagerberg och Per 
Andersson (ordinarie ledamöter), Lotta Fredin och Lotta Lindberg Bergentoft (suppleanter).

Anställda i verksamheten under 2017: Kajsa Dahlqvist Ahonen, Carita Mattbäck, Inger Gustafsson, Ami 
Persson, Sara Flodell, Josefin Miller, Filippa Furman, Jennie Heikelberg, Gunilla Sjögegård, Anna Lundell, 
Maria Lindman, Mia Andersson, Jessika Petersson, Lena Samuelsson, Jonna Berglund, Marianne Jansson, 
Marina Törnqvist, Monika Nyman, Nancy Allebert, Linda Dahlström och Johanna Ekenman.

Daglig verksamhet under året
Förskolan Kojan

Under 2017 har det i varit som mest 29 barn och som minst 24 barn inskrivna på förskolan. På Kojan har vi i 
år haft våra barn  1 - 3 år, medan våra 4-5-åringar har haft sin mesta tid på Slottet i en egen lokal i 
fritidshuset. På så sätt har vi kunnat ta emot de nya småbarn som vill börja hos oss på ett bra sätt. Fem 
personal har arbetat på Kojan med våra barn 1 - 3 år och två personal har haft huvudansvar för 
verksamheten på Slottet. Antalet tjänster i förskolan har varierat lite utifrån barnantalet och varit mellan 4,8
tjänster till 5,9 tjänster. Vi har också haft några personalbyten i förskolan under året på grund av 
pensionsavgång och föräldraledighet. 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, till stängningen kl. 17.30.

Förskoleklass

Under vårterminen var det åtta 6-åringar i vår förskoleklass, medan klassen under höstterminen bestod av 
tre förskoleklasselever. Det är vår förskollärare som varit ansvarig för verksamheten med förstärkning viss tid
av en resurs. 
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Skolan

I våra två fina klassrum fanns under året 12 elever i årskurs 1 - 2 på vårterminen och 16 elever under 
höstterminen. I årskurs 3 -  5 har vi haft 16 elever under våren och 14 under hösten. På skolan har två  
legitimerade lärare haft ansvar för undervisningen och huvudansvar för varsin klass. En ny lärare anställdes 
till klass 1 - 2 i och med vårterminens start.  En utbildad speciallärare arbetade deltid och i perioder, med 
lite mer tid under våren för att ansvara för de nationella proven. På hösten undervisade en lärare i textilslöjd
här på skolan och under hela läsåret åkte eleverna i åk 3-5 till Västerljung för att ha trä- och metallslöjd. 
Våra idrottslektioner har vi i idrottssalen i Västerljung med egen personal. En anställd personal är ansvarig 
för städningen och skolmaten, samt mellanmålet för fritids.

Fritidshem

De flesta av våra förskoleklass- och skolelever går på fritidshemmet och det har under året varit 33 - 34 barn
inskrivna. Vi har under året bytt personal på vårt fritidshem då en av våra fritidspedagoger nu arbetar i 
förskolan. Under våren anställdes därför en ny personal och senare under hösten en ny fritidspedagog med 
lärarlegitimation. Vår förskollärare arbetade deltid på vårt fritidshem och dessutom har vi under hösten haft
en extra resurs anställd. 

Särskilda händelser och aktiviteter under 2017 i punktform:
 Även detta år hade vi en gemensam uppstart och planeringsdag för all personal där vi planerade vårens 

aktiviteter.

 Under våren skolades många nya barn in på Kojan och vi har nu många småbarn födda 2015 och 2016, totalt 
16 st. Utifrån det har vi under året förstärkt med ytterligare personal på Kojan. 

 På grund av pensionsavgång och föräldraledighet har vi haft fler personalbyten i förskolan under året. Vi har 
sökt efter en förskollärare men inte lyckats anställa någon med den behörigheten. Under året har vi därför 
haft några vikariat i förskolan, med mål att anställa den lärarstudent som gör sin praktik hos oss våren 2018. 

 I och med vårterminens start bytte vi matleverantör och får nu vår mat från Långnäs catering som också 
levererar maten hit. Det innebär att vi har kunnat sälja vår lilla ”Blomenbergska bil”.

 Under våren fick alla vårdnadshavare till skolelever f-5, samt eleverna i åk 5 fylla i en enkät. Detta som en 
förberedelse för den Skolinspektion som görs av Nyköpings kommuns alla enheter. 

 Den 27 januari firade vi att vi gått 100 dagar i skolan.
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Eleverna har haft tillgång till is för skridskoåkning tack vare aktiva föräldrar som hjälpt till att 
spola på basketplanen. De äldre eleverna har dessutom fått prova att åka skridskor på sjöis. 
Vi kunde tyvärr inte genomföra vårt Vasalopp i år på grund av snöbrist. 

Under våren har vår schackklubb varit aktiv och alla elever som vill delta i schackklubben 
tränar under fritidstid och våra elever i åk 3 och 4 har deltagit i schackfyran. Då de vann i 
Sörmland gick de vidare till riksfinal i Västerås där de placerade sig på 12 plats. 

 Personalen har genomfört skolverkets fortbildning ”Läslyftet” och utifrån det satsat extra på läsning. 

 Vårens gemensamma tema för skola och fritidshem ”Läslustan” har lett till att alla elever läser ännu mer och 
också får lyssna på olika typer av litteratur. På vårt fritidshem finns ett läsrum som ser lite olika ut beroende 
på tema. Södermanlands Nyheter gjorde ett besök och intervjuade elever och personal inför en artikel. 

 Kultur i Sörmland har bjudit på teater-musikbesök för våra elever här på skolan för de yngre eleverna och på 
annan plats för åk 3 - 5. 

 Under året har skoleleverna åkte till Västerljung för att ha idrott och åk 3 - 5 har också haft sin 
träslöjdsundervisning där. Klass 1 - 2 har en idrottslektion och åk 3 - 5 en lektion och det är respektive lärare 
som undervisar i idrott. En personal från fritids har varit med de yngre eleverna som extra resurs och för att 
kunna vara med i omklädningsrummen.  

 Mellan sportlov och påsk genomförde våra elever i åk 3 de nationella proven i svenska och matematik med 
överlag goda resultat. Det är vår speciallärare som genomför proven och sammanställer dem. Utifrån proven 
kan vi också se om någon elev behöver extrastöd i något område. 

 Under våren började grävarbetet för att byta ut vatten- och avloppsledningarna och det arbetet pågick ända 
fram till sommaren. Trots stora maskiner på gården och lite rörigt gick det bra och olika delar av gården var 
avstängd och inhägnad för att skydda alla våra barn och elever. 

 Vi har gjort en ny gemensam handlingsplan för vårt Grön Flagg arbete och arbetar med tre olika teman, Djur 
& natur, Konsumtion & resurser, samt Global Samverkan. Dessa teman kommer vi arbeta med även under 
våren 2018. 
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 I maj hade vi en friidrottsdag tillsammans med Vrena skola och Kvarsebo skolor. Vi hade då bokat multihallen i 
Rosvalla och provade på många olika friidrottsgrenar.  En fin tradition där vi samlar ca. 150 elever och våra 
elever får uppleva hur det känns att vara så många.

 Den 18 maj var det dags att fira förskolans dag och fritidshemmet dag och det årliga Kojanfikat. Det bjöds på 
både uppträdanden, femkamp, fika och försäljning och SN var på plats så i tidningen fanns både bilder och 
text. 

 Vår förskoleklass åkte till Nyköping på den årliga ”Säkerhetsdagen” under vecka 21 och alla skolelever besökte
Nyköpings hus som uppstart på höstens historietema. 

 Den 9 juni var det dags för skolavslutning som hölls på skolgården i fint väder. Efter avslutningen var det 
traditionsenligt tårtkalas, tack, föreningen! Dessutom hade några föräldrar fixat till skolgården och 
utsmyckningen så fint. 

 Alla lekredskap kontrollerades och besiktigades under våren och det var en hel del som behövde åtgärdas. 
Under sommaren fixades mycket av vår fantastiske ”extra vaktmästare” som också tog ansvar för 
gräsklippningen. På fixardagen grävdes det och fylldes på sand under lekredskapen av aktiva föräldrar med 
tillgång till grävare och traktorer, tack för det!

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

 Läroplanen för skola, förskoleklass och fritidshem revideras och nya mål tillkommer. Fritidshemmets roll 
tydliggörs och förskoleklassen blir obligatorisk från januari 2018. Personal från fritids och förskoleklass har 
deltagit i fortbildning för att kunna sätta sig in i de nya dokumenten. 

 Under sommaren har vi gjort i ordning det lilla rummet vid matsalen för att våra barn från Slottet ska kunna 
äta lunch och mellanmål där. Målat väggarna samt satt upp ljuddämpande plattor i taket. Vi har också 
investerat i nya stolar till Kojan.

 Den 13 september åkte alla elever f-5 till Kvarsebo för den årliga Skoljoggen. En mycket lyckad dag där alla 
elever kämpade och sprang så många varv. 

 Föräldramöten hölls i augusti för förskolan /fritids en kväll och skolan en annan kväll. Den 7 september inbjöds
personal och vårdnadshavare till en gemensam föreläsning av Karin Rosvall med tema ”Barn idag och 
föräldrarollen”.

 31/8 - 1/9 var våra elever i åk 3 - 5 på sin årliga studieresa med hjälp av Blomenbergskas fond. I år gick resan 
till Boda Borg.

 Gemensamt tema för hela enheten var under hösten medeltiden. Även barnen på förskolan har kunnat delta 
och klä ut sig och leka ”förr i tiden”.  Skoleleverna har arbetat i åldersblandade grupper under på skoltid och 
fritidstid och temat avslutades då Kojan firade 30 år med redovisningar och teater.

 Kojan firade 30 år i år och den 26 oktober firades detta med fest dit alla intresserade inbjöds. Till avslutning 
släpptes 30 st. lyktor upp, fint och spännande. 
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 Årets fotografering skedde den 3 oktober och vi hade tur med vädret och kunde ta alla gruppfoton utomhus.

 I september startade vi upp vår fortbildning runt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med hjälp av 
Specialpedagogiska skolmyndigheten. En obligatorisk utbildning för all personal i studiecirkelform som 
kommer att pågå hela läsåret 2017/18. Några personal har också haft handledning av SPSm under året. 

 Under året har vår lässatsning pågått med fler olika satsningar där höstlovet var ett ”Läslov” med tävling 
mellan elever och personal. Sommarens lästävling vann personalen, men nu var det eleverna som var flitigast 
att läsa. I november firade vi läsdagen med att skolelever läste för förskolebarn. Vi har haft ett författarbesök 
av Monica Zak med hjälp av pengar som sökts från Kunskapsbanken. 

 Vi har gjort en satsning på It och köpt in webbaserade läromedel, bärbara datorer till eleverna i åk 3-5, samt 
trådlösa nätverk i skolhuset och fritidshuset.  I den reviderade läroplanen för skola och fritidshem finns nu 
specificerade mål för elevernas IT- kunskaper. 

 Den 13 december firade vi i år Lucia på ett nytt sätt.  Förskolan hade sitt Luciatåg på morgonen inne på Kojan 
där våra äldre förskolebarn lussade för de yngre och föräldrar. På eftermiddagen bjöd sedan skoleleverna på 
ett fantastiskt fint Luciatåg i Lästringe kyrka. Därefter fikade alla tillsammans i skolan.

 Vi hade en gemensam pysseldag med stationer innan det var dags för skolavslutning den 21 december. Vi 
dansade runt granen och fick besök av tomten.

Sammanfattningsvis har vi under året haft förändringar i personalgruppen med pensionsavgångar och 
föräldraledighet. Under hösten hade vi en hel del frånvaro på förskolan och därför lite mer vikarier, 
turligt nog har vi några pigga pensionärer som kommer tillbaka och vikarierar vid behov. Vi har haft 
några personal som arbetat en kortare tid hos oss som extra resurser, men också anställt ytterligare en 
behörig fritidspedagog och kommer att anställa den pedagog som gjort sin praktik hos oss. Vi har 
kunnat ersätta alla våra vakanser under året, även om det varit svårt att hitta förskollärare. Barnantalet 
har varit relativt stabilt med ett stort antal nya småbarn i förskolan. Vi har sökt och beviljats pengar via 
Skolverket för lärarlönelyftet, karriärtjänster, lågstadiesatsning och fritidshemssatsning. Detta har 
möjliggjort extra resurser till vår klass 1 - 2, hjälp med mellanmålet för fritids och extra lönesatsningar 
på några personal. 

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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