
 
 

 
 

Katarinas vårinformation. 
 
Nu är både sportlov och påsklov till ända och arbetet på skolan är i full gång.  
 Vi arbetar som mest intensivt med klassbildning inför höstens årskurs 7. Vi kommer i höst att ta 
emot sex nya sjuor, vilket innebär att vi växer med ytterligare två klasser till hösten. Detta är för oss 
väldigt positivt, vi kommer i och med det också att behöva anställa fler lärare till vår skola, ett arbete 
som också är igång. Vi har redan flera tjänster ute på annons, an ledningen till att vi har så många 
tjänster ute är att det idag är svårt att rekrytera behöriga lärare. Genom att annonsera bredare 
hoppas vi på större möjligheter att få behöriga lärare, och på så vis bygga vår tjänsteorganisation 
utifrån en bred kompetens och behörighet. Vi ser också kommande behov av vissa behörigheter som 
exempelvis franska och tyska som i år har visat sig varit populära språkval bland våra årskurs 6.  
 
När höstterminen börjar kommer vi att ha fått utökning av våra lokaler i form av paviljonger med fyra 
klassrum i som kommer att stå framför skolan. De verksamheter som kommer att finnas i 
paviljongerna till hösten är: årskurs 6 två klasser, Opalen 1-6 samt särskolan, områdesteamet 
kommer att flytta ut till annexet där särskolan är idag. Det innebär att vi på 7-9 kommer att få tillgång 
till ett arbetsrum för vårt nya arbetslag samt klassrum så att alla våra klasser får plats.  
 
Under läsåret har vi på skolan börjat arbeta med vår inomhusmiljö. I den trygghetsenkät som våra 
elever svarade på i höstas visade det sig att det är i våra trapphus och korridorer som elever upplever 
att det händer saker. Det saknas sittplatser och att många elever blir sittande i trapphusen och det 
upplevs otryggt att ta sig upp eller ner för trappor där det sitter många andra elever. Utifrån detta 
träffades elevskyddsombuden tillsammans med en lärare och biträdande rektor för att se vad vi 
behöver göra. Med i detta arbete är också Gavle fastigheter och Gävle Renhållare. Som ett led i detta 
arbete kommer vi till höstterminen få nya möbler i form av flera sittplatser i våra korridorer och 
vinklar, ljushallen kommer också att få ny möblering. Våra trapphus och ljushall har också fått ny 
belysning nu i vår, då den tidigare belysningen var svag så att framförallt trapphusen upplevdes 
väldigt mörka.  
Det var allt för denna gång! 
 
Katarina Tranevik 
Biträdande rektor Sofiedal 7-9 


