
 

 

 

Välkomna till läsåret 2019/20 
 

Vi på Björkvallsskolan hoppas att ni allesammans har haft en skön sommar, 

med mycket sol, upplevelser och vila!  

 

Det är med spänning och förväntan som vi ser fram emot det nya läsåret 

tillsammans med personal och elever. Skolan växer, och vi ökar elevantalet från 

cirka 350 till 375, vilket gör att vi nu har fyra paralleller i årskurs sex och åtta. Vi 

kommer också utöka elevhälsan med ytterligare en speciallärare, Birgitta 

Helgesson.  

 

Samtliga klasser får i år utökad undervisning i matematik och idrott i och med 

att den nya timplanen nu träder i kraft. Många studier har visat på positiva 

effekter av motion och rörelse, och på Björkvallsskolan kommer vi att försöka 

använda de extra idrottstimmarna till att ge våra elever extra rörelse dagligen.  

 

Vi kommer under läsåret som kommer att fortsätta samarbetet med Tobaksfri 

duo, i syfte att vi ska få en helt rökfri skolmiljö och vi ser som vanligt fram emot 

vårt deltagande i Superschools, som enda skola i Sverige. 

 

I höst hälsar vi Franz Rau, biträdande rektor, välkommen tillbaka efter ett års 

föräldraledighet. Lotta Ponterius, Franz vikarie under förra läsåret, hälsar och 

tackar er allesammans för det fina samarbete hon hade med er under sin tid på 

Björkvallsskolan.   

 

  



 

 

 

 

Information inför skolstarten måndagen den 19 augusti:  

• Åk 6 samlas klockan 08:00 vid skolans huvudingång (där bussarna 

stannar), där mentorerna möter upp och följer eleverna till sina 

hemklassrum.  

• Åk 7-9 samlas 09:00 i sina respektive hemklassrum. (Era mentorer 

kommer att skicka ut vilka hemklassrum som respektive klass har i början 

på nästa vecka.)  

 

Boka också in följande tider för föräldramöten:  

Åk 6 måndagen 2 september, samling 17:30 i matsalen 

Åk 7 måndagen 2 september, samling 18:30 i matsalen 
Åk 8 onsdagen 4 september, samling 17:30 i matsalen 

Åk 9 onsdagen 4 september, samling 18:30 i matsalen 
 

 

Varmt välkomna till ett nytt läsår!  

 

Med Vänlig Hälsning  

Patrik Lundh 

Rektor, Björkvallsskolan 


