
 

 

 

 
 

 

 

Läsårstider för eleverna 2021/22  

Höstterminen  23/8-22/12  

Vårterminen  11/1-17/6  

 

Lovdagar:  
Studiedagar  20/9 och 3/12 

Höstlov  1-5/11 

Sportlov  21/2 - 25/2  

Studiedagar  11/1, 18/3, 25/5 

Påsklov  19/4 - 22/4  

Lovdag  27/5  

 

Första skoldagen för eleverna är måndagen den 23 augusti 2021  
Åk 7  Gemensam samling på samma plats som vid besöket i juni  

Åk 8-9 Utanför hemklassrummen 

Våra nya elever hälsas speciellt hjärtligt välkomna!  

 

Skolskjutsar  
I anslutning till skolstarten höstterminen 2021 finns information kring tidtabeller, 

hållplatser, avgångs- och ankomsttider på KLT – Kalmar Läns Trafik AB:s 

webbsida www.regionkalmar.se eller 

telefon till KLT trafikupplysning 010-21 21 000 

e-post: upplysningen@regionkalmar.se  ” 

Obs! Eleverna ska spara sina nuvarande busskort och behålla dem tills de slutar 

åk 3 gymnasiet. Informationen skickas hem med betygen till resande elever. 

 

Frågor om skolskjutsar besvaras av skolans administratörer Irene Erixson och 

Sara Agrell eller Nina Söderberg på bildningsförvaltningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILL ELEVER OCH VÅRDNADSHAVARE  

 

Läsåret 2020/21 är slut.  

 

Det blir tyvärr ingen traditionell skolavslutning i år.  

 

Anhöriga är inte inbjudna för att vi vill förhindra  

smittspridning av Coronavirus.  

 

Tack för gott samarbete under det gångna läsåret!  

 

Vi önskar alla en härlig, skön och avkopplande sommar.  

 

Personal och skolledning på Bjurbäcksskolan 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.regionkalmar.se/
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INFÖR SOMMAREN 2021 

Nu summerar jag mitt första läsår som Bjurbäcksskolans rektor. Vid mitt tillträde 

lovade jag att inte genomföra några förändringar för sakens skull. Med det 

menar jag att ändra organisationen är inget mål i sig utan ett medel att  

åstadkomma förbättringar i verksamheten. Vid en genomlysning av skolan har 

jag identifierat ett antal utvecklingsområden för att vi ska lyckas förbättra 

resultaten. Frånvaron från skolan är för stor, betygsresultaten och behörigheten 

till gymnasiet för låg  Min bedömning är att många elever underpresterar och att 

vi behöver skapa en pluggkultur på skolan, inte minst hos pojkarna. En ny 

ledningsorganisation sjösätts till hösten, där den viktigaste förändringen är att vi 

inför ett tredje arbetslag. För att resultaten ska förbättras behöver lärarna 

arbeta närmare eleverna för att få en helhetssyn på deras lärande och utveckling. 

Vi ska också arbeta med tillgängliga lärmiljöer och genomföra ett pilotprojekt 

med en möblering enligt Elmemodellen i ett klassrum under hösten. 

Stödinsatserna ska, enligt skollagen, främst ske genom att undervisande lärare 

gör extra anpassningar inom klassens ram. Till arbetslagen knyts nu också 

speciallärare, socialpedagoger och elevassistenter. Studion kommer inte att 

avvecklas men få en annan inriktning. En särskild undervisningsgrupp inrättas. 

 

Projektarbetet kring skolans ombyggnation har pågått under hela läsåret. Vi har 

genomfört några studiebesök på skolor i närområdet som är nybyggda eller som 

byggts om för att dra lärdom av deras erfarenheter. Tekniska förvaltningen leder 

projektarbetet och vi har haft flera möten där personalen varit delaktiga. Det 

finns idag en plan att jobba vidare med utifrån våra tankar kring skolans tre 

arbetslag och att skapa en tydlig huvudentré. Till hösten kommer ritningar att   

tas fram, upphandling göras osv. Planerad byggstart är i februari 2022.   

 

 

Trygghet och studiero är grunden för att eleverna ska lyckas i skolan. Ett 

trygghetsteam inrättades vid vårterminsstarten och vi har tagit fram en plan för 

deras arbete. Även elevhälsans arbete har setts över under våren.  

 

I år vill jag särskilt lyfta fram Jens Hägerbrand som går i pension efter ett långt 

arbetsliv på Bjurbäcksskolan. De sista åren har Jens arbetat i studion och med 

sitt engagemang räddat många elever som annars skulle haft svårt att klara 

kunskapskraven. Tack för ett fantastiskt gott arbete! Du tillönskas en skön och 

härlig pension! Jenny Kromnov slutar som enhetschef för centrala elevhälsan i 

Emmaboda kommun den 31 augusti för att börja en tjänst i Karlskrona kommun.  

 

Personalläget är stabilt men några av våra medarbetare kommer att lämna  

skolan i sommar. Vi tackar Jakob Lindbom, Alain Goga, Per Gustavsson, Adam 

Måned och Louis Wrede för deras insatser på Bjurbäcksskolan och önskar dem 

lycka till i sina framtida värv! Nya medarbetare som börjar på Bjurbäcksskolan 

nästa läsår är: Frida Göstasson, lärare i sv, sva, hi, Anton Olsson, lärare i sp, 

eng, Andreas Sörensen, lärare i matematik, Oscar Franzén och Catarina Atoe, 

speciallärare. Några lärarbyten kommer det att bli i höst till följd av studier, att 

personal slutar och nya börjar, byte av arbetslag och krav på lärarlegitimation. 

Vi försöker att undvika lärarbyten i åk 9 om det är möjligt.  

 

Även vårterminen har i allra högsta grad varit präglad av Covid-19. Det har 

varit ett tufft läsår och Corona har påverkat arbetsmiljön för oss alla. Ibland 

glömmer vi att det funnits saker som fungerat väl också mitt i alla svårigheter. 

Vårdnadshavare har gett beröm till hur Bjurbäcksskolan 7-9 har hanterat covid-

19, fjärrundervisningen, logistiken och informationsflödet via hemsidan och 

sociala medier under läsåret. Tack till alla som bidragit till detta! 

 

Alla elever har tyvärr inte nått kunskapskraven och vi erbjuder i år en utökad 

lovskola även för elever i åk 6 och 7, efter beslut i krisledningsnämnden. Niorna 

kan då också genomföra prövning i flera ämnen för att kunna få chansen till 

behörighet inför reservantagningen till gymnasiet.  

 

Nu ser vi fram emot en härlig och välförtjänt sommar och att vaccineringen ger 

oss den trygghet vi behöver. Hoppas på en bättre och säkrare höst då vi kan 

fokusera på dem vi är till för, våra elever och deras lärande och utveckling. 

Tack för gott samarbete under läsåret! Alla tillönskas en härlig, skön och 

avkopplande sommar och våra nior önskas lycka till med sina framtida studier.  

 

Mats Wahlsten, rektor 

 


