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Information till vårdnadshavare inför läsåret 22/23 
 

På Gröna Dalenskolan kommer vi att genomföra en ny organisation med start HT 22 för att förstärka tidiga 

insatser och tydliggöra övergångar mellan stadier. 

 

I åk F - 3 kommer vi att göra en satsning utifrån tidiga insatser i lägre åldrar genom att organisera i 

tvålärarskap, d.v.s. två utbildade lärare vid varje lektionspass. I praktiken innebär detta att två utbildade lärare 

planerar, undervisar, utvärderar, analyserar och gör ny planering utifrån analysen, främjar elevernas utveckling 

både på grupp- och individnivå. När elever ges möjlighet att få mer tid att möta behöriga lärare i olika 

inlärningssituationer ökar elevernas möjligheter att nå kunskapsmålen.  

 

I åk 4 - 5 kommer vi att ha en lärare/klass och där har vi även en samordnare knuten till varje årskurs. 

Samordnarens uppdrag kommer att vara ett socialt stöd i skolmiljön och de kommer att finnas med eleverna 

under hela deras skoldag.  

 

I åk 6 - 9 har vi en organisation där eleverna undervisas av ämneslärare, samordnare finns även med här och 

har samma uppdrag som i åk 4 - 5. 

Praktiska/estetiska ämneslärare undervisar elever från åk 3 - 9, förutom i idrott och hälsa där ämneslärare 

undervisar elever från åk F- 9.  

 

I åk F - 5 kommer eleverna att ha ansvariga klasslärare och i åk 6 - 9 har eleverna ämneslärare och ansvariga 

mentorer.  

 

Fritids kommer att innefattas av två fritidsavdelningar, F - 2 och 3 - 6. Med denna organisation är vår 

förhoppning att det är fler elever i åk 3 - 6 som väljer att gå på fritids.  

 

Utöver detta fortsätter vi att erbjuda elever i åk 4 – 9 möjlighet till att arbeta i en Studio där eleven ges 

möjlighet att arbeta i ett mindre sammanhang. Även elever med problematisk skolfrånvaro ska få fortsatt 

möjlighet att arbeta i ett mindre sammanhang i egna lokaler i vår paviljong.  

 

Omorganisationen görs utifrån att alla elever ska få utbildning utifrån sina egna förutsättningar.  

 

En förhoppning är att vi nästa läsår kan utöka samarbetet mellan skola och hem med fler möten såsom 

föräldramöten, föräldraråd och utvecklingssamtal.  

 

Vi tackar för förtroendet som vi på Gröna Dalenskolan har fått att lära känna och undervisa just ditt 

barn/ungdom och önskar er alla en riktigt bra sommar med förhoppning om ett gott samarbete till hösten!  

 

Välkomna tillbaka till HT 22 den 16 augusti, F -5 startar kl. 08.15 och åk 6 - 9 startar kl. 08.20 och till dess 

önskar vi er en riktigt bra sommar! 

 

All personal på Gröna Dalenskolan genom Eva Myrehed Karlsson rektor och Hanna Clefberg Brauer bitr. 

rekt. 


