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Organisation 

Blomenbergska Skolan AB är ett aktiebolag som är helägt av Ideella föreningen Blomenbergska vars 
medlemmar i huvudsak utgörs av familjer med barn i verksamheten men också av andra intresserade och 
engagerade i bygden. Huvudman för Blomenbergska skolan är bolagets styrelse samt dess VD, tillika rektor 
och verksamhetsansvarig.   

Bolagsstyrelsen har under 2018 bestått av: Andreas Nyblom (ordförande), Lotta Fredin och Lotta Lindberg 
Bergentoft (ordinarie ledamöter), Sören Persson och Rasmus Ågren (suppleanter). I augusti tillträdde Jessika 
Petersson som VD och rektor i samband med att Margareta Sålby gick i pension. 

Anställda i verksamheten under 2018: Kajsa Dahlqvist Ahonen, Carita Mattbäck, Inger Gustafsson, Sara 
Flodell, Saara Gustavsson, Josefin Miller, Gunilla Sjögegård, Anna Lundell, Maria Lindman, Mia Andersson, 
Frida Sandholm, Ida Tufvesson Puronne, Maja-Lisa Krafft, Jessika Petersson, Margareta Sålby, Lena 
Samuelsson, Jonna Berglund, Gunilla Lundåsen, Marina Törnqvist, Monika Nyman, Nancy Allebert, Linda 
Dahlström, Candy Brännvall, Camilla Askefalk och Johanna Ekenman. 

I augusti gick Nancy Allebert i pension. Under året har Josefin Miller och Anna Lundell valt att avsluta sina 
tjänster här hos oss.  

 

Daglig verksamhet under året 

Förskola: Kojan och Slottet 

Under 2018 har det under större delen av året varit 29 inskrivna barn på förskolan. I december var det 30 
barn inskrivna. På Kojan har vi i år haft våra barn i åldern 1–3 år och våra 4- och 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 pedagoger har arbetat på Kojan med våra barn 1–3 år och två pedagoger har 
haft huvudansvar för verksamheten på Slottet. Utöver dessa personer har även några till i personalgruppen 
arbetat timmar på förskolan.  

Vi har under året haft en jämn personaltäthet på 4,8 – 4,9 barn/vuxen, dvs ca 5,9 heltidstjänster. 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. Vi har i slutet av året tidigarelagt öppningen till kl. 
06.00. 

 
Förskoleklass 

Under vårterminen var det fyra 6-åringar i vår förskoleklass och under höstterminen bestod klassen av fem 
förskoleklasselever. Förskoleklassen är brygga för barnen mellan förskola och skola. Under veckorna 
samarbetar förskoleklassen med 5-åringarna och åk 1–2. Under året har de bland annat haft rörelse och 
idrott med 5-åringarna och musik med åk 1–2. Förskoleklassen är alltid med då skolan har gemensamma 
aktiviteter som t ex idrotts- och pysseldagar. Det är vår förskollärare som varit ansvarig för verksamheten. 
Hon har utöver förskoleklass under våren arbetat deltid på fritids och under hösten deltid på förskolan på 
avdelningen Slottet.  

 
Skolan 

I våra två fina klassrum fanns i årskurs 1–2 under vårterminen 16 elever och 13 elever under höstterminen. I 
årskurs 3–5 har vi haft 15 elever under våren och 16 elever under hösten. På skolan har två legitimerade 
lärare haft ansvar för undervisningen och huvudansvar för varsin klass. Efter sommarlovet bytte åk 3–5 
klasslärare till Gunilla Lundåsen, som närmast har arbetat i Norrköpings kommun. Hon är behörig i alla de 
teoretiska ämnena upp till och med åk 6. 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 året 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 
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städningen och skolmaten, samt mellanmålet för fritids. 

 
Fritidshem 

De flesta av våra förskoleklass- och skolelever går på fritidshemmet och det har under året varit 31–34 barn 
inskrivna. På fritidshemmet är det två legitimerade fritidspedagoger som leder och planerar verksamheten. 
Under hela året har det även funnits en extra resurs.  

 

Särskilda händelser och aktiviteter under 2018 i punktform: 

• Under året har vi haft fyra gemensamma planerings-, utvärderings- och fortbildningsdagar. Under dessa dagar 
är förskola, fritids och skola stängt för barn och elever. Lärarna i skolan har dessutom haft en gemensam dag 
med lärare från Kvarsebo och Vrena friskolor. 

• Rektorerna på Blomenbergska, Vrena, Kvarsebo och Ljusfalls friskolor har träffats för att diskutera aktuella 
frågor. Rektor har även deltagit i friförskolornas rektorsträffar 1 gång per termin. 

• Under året har vi haft tre inspektioner: 

o Skolverket besökte Nyköpings kommun och vi fick den sk ”lilla tillsynen”. Vi fick utifrån den 
inspektionen förstärka vårt elevhälsoteam med en kurator och en psykolog.  

o Miljöavdelningen på kommunen hade en miljöinspektion på skolverksamheten. Det blev ett antal 
saker som behöver åtgärdas och det har arbetats fram en åtgärdsplan för det. Punkterna ska vara 
åtgärdade till nästa inspektion.  

o Till sist var det en pedagogisk tillsyn på förskolan av Nyköpings kommun. Det var en punkt vi behövde 
förbättra, Styrning, ledning och dokumentation. Det har vi arbetat med under hösten. Förskolans 
personal har tagit fram arbetsmaterial för att dokumentera barens utveckling. Styrelsen har arbetat 
med att förbättra kvalitetsutvecklingsarbetet, dokumentera uppföljning av resultat av verksamheten 
och förtydligat informationsvägar mellan verksamhet och styrelse samt verksamhet och 
vårdnadshavare. 

• Förskoleklassen blev obligatorisk från januari 2018 

• Den 31 januari firade vi att vi gått 100 dagar i skolan. 

• Eleverna har haft tillgång till is för skridskoåkning samt skidspår på åkern bakom skolan tack vare aktiva 
föräldrar som hjälpt till att spola på basketplanen. Skolan har haft skridskodag, genomfört Barnens Vasalopp, 
sprungit Skoljogg samt haft orientering i Vrena och varit på Safiren för simundervisning. Förskoleklassen har 
även under hösten varit på Hjortensbergsbadet och fått simundervisning tre gånger via ett projekt som 
Nyköpings kommun driver. I slutet av vårterminen besökte förskoleklassen en dag även de årliga 
Säkerhetsdagarna i Nyköping. I starten på höstterminen var åk 3–5 som vanligt på skolresa för pengarna 
klassen fick ifrån den Blomenbergska fonden. I år besökte vi Kolmården. Alla var med första dagen. Åk 3 åkte 
hem på kvällen, åk 4–5 sov över och hade ännu en dag med spännande och intressanta möten.  

                                      

• Under våren och hösten har vår schackklubb varit aktiv och alla elever som vill delta i schackklubben tränar 
under fritidstid. Det har spelats schack under skoltid då schack är mycket bra för att utveckla det logiska 
tänkandet. Våra elever i åk 3 och 4 samt några från åk 2 har deltagit i schackfyran. Då de kom trea i Sörmland 
gick de vidare till riksfinal i Västerås där de placerade sig på 32:a plats. Åk 1–2 var med i schacktävlingen ”Sikta 
mot stjärnorna”. Först spelade de olika tremannalagen mot varandra här på skolan. Det vinnande laget mötte 
sedan en annan skola via nätet.  
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• Mellan sportlov och påsk genomförde våra elever i åk 3 de nationella proven i svenska och matematik. Det är 
vår speciallärare som genomför proven och sammanställer dem. Utifrån proven kan vi också se om någon elev 
behöver extra stöd inom något område. 

• Slottet har under året haft tema Djur och natur. De har bland annat läst Den fula 
ankungen, lyssnat på musiken till Svansjön för att sedan dansa till den musiken. Under 
året har de gått eller åkt på utflykt för att följa naturens årstidsväxlingar.  

 

 

 

 

• Kojan har under våren haft tema Rörelse. 1–2 gånger per vecka var det pass med 
rörelse, ofta utomhus. Barnen fick göra olika hinderbanor, öva sin balans, bollkontroll 
mm. 

• 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. 

• Vår förskoleklass åkte till Nyköping på den årliga ”Säkerhetsdagen”. 

• Personalen har genomfört en obligatorisk utbildning, Specialpedagogiska 

skolmyndighetens (SPSMs) fortbildning NPF (Neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar). All personal medverkade och den genomfördes i 
studiecirkelform. Alla som var med har utvecklat sin kunskap om hur olika våra 
hjärnor arbetar och fungerar.  Kursens mål är att öka kunskaperna för bland annat 
diagnoserna ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning.  

• Den 15 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. 

• Under sommaren hade förskolan och fritids stängt vecka 29–31. Under dessa veckor genomfördes en 
efterlängtad renovering av köket på Kojan. 

• 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.   

• Vi har arbetat med vårt Grön Flagg-arbete och arbetar med tre olika teman: Djur & natur, Konsumtion & 
resurser samt Global Samverkan. Det hela avslutades på FN-dagen i oktober. Som en del i Global samverkan 
skänkte fritidsbarnen pengar till Världens barn i samband med Världensbarn-galan. 

• Den 13 december firade vi Lucia. Förskolan firade på morgonen med mysigt Luciatåg på Kojan. Skolan firade 
med Luciatåg i kyrkan och därefter bjöds det på saffransmuffins, pepparkaka och glögg i skolan. Vi hade en 
gemensam pysseldag med stationer innan det var dags för skolavslutning den 21 december.  

• Vi har under året sökt efter ytterligare en förskollärare, men lyckades anställa någon först i slutet av året. Hon 
påbörjade sin tjänst i januari 2019. Under året har vi därför haft några vikariat i förskolan.  

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. 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. Vi har sökt och beviljats till viss del tilläggsbelopp hos Nyköpings kommun. 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! 

 
Jessika Petersson, Rektor och verksamhetsansvarig 
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