
Utbildningsförvaltningen Brev 

Sida 1 (3) 

2016-02-08 

Sturebyskolan 

 

 

 

Utbildningsförvaltningen 

Sturebyskolan 

 

Bastuhagsvägen 20 

122 42  Enskede 

Telefon 08-508 46 301 

Växel 08-508 46 300 

Fax 08-508 46 299 

martin.widholm@stockholm.se 

www.sturebyskolan.stockholm.se 

 

Till samtliga vårdnadshavare på 
Sturebyskolan 

Rektorn har ordet 

Till dig som är förälder eller vårdnadhavare på Sturebyskolan 

 

Hej, 

 

Jag heter Martin Widholm och är Sturebyskolans nya rektor. Det är 

med stor glädje jag tagit mig an uppdraget att leda den här 

verksamheten. Sturebyskolan är inte bara en skola med gott rykte 

och höga resultat, det är även en skola med en fantastisk 

sammanhållning och en grundläggande respekt människor emellan. 

En verksamhet att vara stolt över både som elev, medarbetare och 

förälder.  

 

Jag har nu arbetat tre veckor och ägnat en stor del av min tid åt 

verksamhetsbesök i de olika delarna av skolan. Jag har besökt 

lågstadiet och högstadiet samt fritids en första vända. Förskoleklass 

och mellanstadiet samt kök och administration står näst på tur. Det 

är även min ambition att komma ut och besöka undervisning i spec-

salar som bild, slöjd Hkk, Idrott mm. Jag har även fått tid att lära 

känna elevvården och dess funktioner i verksamheten.  

 

Jag har även hunnit träffa Sturebyskolans föräldraforum. Det är en 

initierad och kunnig grupp som representerar dig som förälder. En 

grupp som jag kommer arbeta mycket tillsammans med. De har 

redan varit behjälpliga med info om lokaldiskussionerna som pågått 

i flera år.  

 

Det är en utmanande och spännande period vi har framför oss på 

grundskolan i Stockholm. Elevkullarna växer och vi kommer 

behöva skapa fler utbildningsplatser och fler skolor. Vi står inför en 

stundande lärarbrist som ska hanteras. Vi har även många barn och 

unga som flyr undan krig och förtryck. Det kommer krävas 

kreativitet, mod och samarbetsförmåga för att få allt att gå i mål.  

 

Nyanlända 

Skolan har i dagsläget sexton nyanlända elever i förberedelseklass 

som fyra som är klassplacerade. Det är fantastiskt att se hur barnen 

kommer in i skolarbetet. De kan redan efter ett par månader skriva 

enkla berättelser på Svenska och läsa upp dem. Det är både svårt, 
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roligt och utmanande att arbeta med nyanlända. Vi kommer att 

bygga en modell för just Sturebyskolan ska arbeta med detta.  

 

Trygghet 

Vi arbetar just nu i trygghetsteamet fokuserat med mellanstadiet där 

skolledning och medarbetare velat att vi jobbar med trygghetsfrågor 

och kompisanda. Detta kan se olika ut på klassnivå men du som är 

förälder på mellanstadiet kommer att höra talas om detta under de 

kommande veckorna.  

 

Lokaler  

Jag har i förra veckan träffat grundskolechef Carina Hallqvist och 

Utbildningsförvaltningens lokalstrateg som har informerat mig 

angående det pågående planeringsarbetet kring Sturebyskolans 

lokalutveckling. Stockholm växer och behöver bereda plats för fler 

elever i samtliga åldersgrupper. På Sturebyskolan innebär det att vi 

måste ta ett större grepp kring lokalernas användning och planera 

för en skola som möter utbildningsbehovet under lång tid framöver. 

Arbetet är bara i uppstart än men jag kan konstatera följande: 

  

- Vitan kommer inte rivas förens ersättningslokaler finns på 

plats. 

- En temporär paviljong kommer att byggas för att möta behoven 

under byggprocessen (när vitan tas bort). Jag återkommer med 

info om när detta kommer att ske.  

- En temporär paviljong kan få plats för förberedelseklasser för 

nyanlända. 

- En ny skolbyggnad för åk F-3 kommer att byggas. (Byggstart 

2016, ej troligt i dagsläget). 

- Ombyggnation av matsal planeras (tänkt byggstart sommar 

2016).  

- Högstadiet kommer från HT 2016 ha fem paralleller. Detta 

medför viss omorganisation. Vi skissar i dag på hur vi kan 

arbeta med inre lokalförändring och schemaläggning för att 

kunna bibehålla hemklassrumskulturen. Det är inte klart än 

vilka årskurser som får fler paralleller redan i augusti.  

- Utrymme kommer beredas för fler grupprum på högstadiet. 

- Fler klassrum kommer att utrustas med hörslingor av 

permanent slag.  

- Studions lokaler för arbete i resursgrupper kommer att finnas 

kvar.  

 

Alla typer av lokalförändringar i skolmiljö kräver att man planerar 

på flera nivåer samtidigt. Sturebyskolans unika skolkultur och den 

trygghet den skapar för elever från förskoleklass till nionde klass 
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måste bevaras. Skolan har i dag behov av modernisering i flera 

avseenden. Samtidigt är den K-märkta huvudbyggnaden men sin 

sextioåriga historia ett flaggskepp i Stockholms skolmiljö. 

Förändringsarbete måste ske i en bevarande anda. Inte minst måste 

skolans framgångsrika arbetssätt med elever i behov av stöd 

bevaras. I detta arbete kommer jag samla arbetsgrupper med 

representanter från skolledning, lärare och medarbetare på skolan, 

Sturebyskolans föräldraforum och elevrådet. Förändringar ska få ta 

den tid de behöver för att bli framgångsrika. Målet är alltid att 

Sturebyskolan ska vara i en klass för sig! 

 

Med vänlig hälsning 

 

Martin Widholm  

Rektor  

 


