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En mycket intressant och givan kväll inleddes av Lotta Lundh, nuvarande enhetschef på
förskolan i Stallarholmen. Hon berättade om den nya chefen som kommer att efterträda
henne i höst, Lina Novelind. Hon kommer att arbeta 80 %, och kommer bara att ha
Stallarholmens förskola att arbeta med. Lotta pratade även om vad som var på gång
framöver, hur planera ser ut med utbyggnad av förskolan m.m. Därefter fick publiken ställa
sina frågor som bland annat handlade om att integrera dagbarnvårdarna med i förskolans
verksamhet alternativt få en lokal där de kan träffas och göra saker tillsammans.
Sen var det dags för Stephan Eriksson, biträdande rektor på Stallarholmsskolan.
Förhoppningen var att han skulle kunna delge åhörarna vem den nya rektorn bli i höst, men
tyvärr hade anställningsprocessen dragit ut på tiden så han kunde inte delge något beslut.
Han berättade istället att de ständigt kämpar med ekonomin men att de nu har en budget i
balans. Tyvärr har de fått göra ett antal besparingar på bl.a. lärare inför hösten. Han delgav
oss också information om att skolan arbetar med ”Mattelyftet” och ”Språklyftet” vilket även
förskolan kommer att börja arbeta med i höst. De arbetar också med ett projekt som kallas
”Steget före”. Stephan berättade också om skolans vårkonsert som kommer att äga rum i
Thomas arena i Strängnäs.
Stephan lämnade över scenen till Stefan Mann som medverkade som representant för
Stallarholmsskolans Föräldraförening. Han berättade för åhörarna om vad SSFF är och vad
de har åstadkommit hittills. Han förtydligade också att SSFF inte bara arbetar för skolan
elever utan även förskolans (1-5 år) barn. SSFF kommer under detta år att arbeta fram ett
samarbete med Stallarholmens Nätverk för att sedan bli en del av det. Stefan och Magnus
Silén är kontaktpersoner för SSFF och alla är varmt välkomna att kontakta dem om man har
några frågor eller något som man tycker att de bör ta upp med skolledningen, som de har
regelbundna möten med.
Sen var det dags för Strängnäs kommuns trevlige måltidschef Lars Ekström. Han inledde
med att berätta vem han var och vad han hade för erfarenheter och tankar om sitt
nuvarande arbete. Han övergick sedan till att berätta om hur de arbetar för att förbättra
måltiderna för våra barn i förskolan och skolan. Han berättar om schemalagd måltid som
innebär att eleverna äter på schemalagd tid istället för på rasten, detta för att minska
stressen kring måltiden.
Stallarholmens Nätverk avser att bjuda in till fler liknande möten framöver. Först och främst
ett möte i början av höstterminen då nya chefer och rektorer får chansen att komma och
presentera sig och sina tankar om framtiden.
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