
Välkomna till Hjälmstaskolan 
- Skolan som möter ett samhälle i förändring 

2015-01-30 



Organisation 

• Cirka 350 elever skolår F-9, varav 4 stycken 7:or 

• Cirka 44 st personal, varav 28 är lärare 

• 2 arbetslag F-6 och fritids samt 3 utvecklingsgrupper 

• Elevhälsoteam  

• Övrig personal 

• Resurscentrum, Clavis och Vallen 

 

Läsåret 2014/ 2015 
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Skolledning 
Carina Norberg, rektor 

Maria Gamba Randér, bitr. rektor 

Ylva Hultblad Hederfors, bitr. rektor 

Kristina Svantesson, lärare 

Roland Svensson, lärare 

Evelina Sjödin, lärare 

Marianne Eriksson, lärare 

Helen Löfvander, fritids 
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Elevhälsoteam 

• Rektor 

• Biträdande rektorer 

• Kurator Ann-Hilde Sävendahl 

• Skolsköterska Kim Petsén 

• Specialpedagog Lena Gunnerblad 

 

Organisation 
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Trygghetsteam 
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Består av följande personer: 
 
Ann-Hilde Sävendahl, kurator och sammankallande 

Carina Norberg, rektor 

Malin Halldén, lärare 

Mohammed Ousalem, lärare 

Caroline Åkerlind, lärare 

Kristina Widén, lärare 

Helen Löfvander, ansvarig fritids 



Elevrådet 

• Elevrådet arbetar med frågor som är angelägna för 
eleverna som t.ex. trivsel och miljöaktiviteter. 

• Elevrådet träffas varannan vecka. 
De veckor som det inte är elevrådsmöte har 
klasserna klassråd. 

• Målet med elevrådet är att öka elevdemokratin på 
skolan. 

Två av skolans lärare handleder elevrådet 
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Fränds 

 

• Är en verksamhet där representanter från alla 
klasser har möjlighet att ta upp klasskamrater som 
de känner en oro för. 

• Fränds träffas regelbundet i olika konstellationer. 
Ibland i ålderhomogen grupp och ibland i 
ålderblandad grupp. 

• Målet är att alla, både elever och personal, ska trivas 
på skolan. 

 

Ansvariga: Skolsyster och kurator 
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På gång på Hjälmstaskolan 

• 1-till-1 situation för åk 7-9, det vill säga alla elever 
på högstadiet lånar och ansvarar för en ”egen” I-pad 

• Musikklass i samarbete med kulturskolan, med start 
ht 2015 

• Ma-profilklass 

• Hjälmstaskolan har eget kök, alla mat lagas på 
skolan 

 

 

Det här är vi är extra stolta över: 
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Hjälmstaskolans Musikklasser 

• Musikundervisningen är utökad till 4 timmar per 
vecka 

• Undervisningen delas upp i olika kurser där du får en 
möjlighet att utvecklas utifrån dina intressen och 
förkunskaper  

• Dina lärare är utbildade musiklärare från 
Hjälmstaskolan och Kulturskolan 

• Dina färdigheter kommer du att få visa upp vid olika 
framträdanden  

 

 

 

Vad innebär det att gå i Musikklass på Hjälmstaskolan? 
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Hjälmstaskolans Musikklasser 

• Körsång 

• Spela i band 

• Musikteori 

• Musikhistoria och kommunikation 

• Dans och rytmik 

 

Dessa moment ingår: 
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Körsång, spela i band samt dans och rytmik 

• Unison och flerstämmig sång 

• Röstvård och olika sångtekniker 

• Tajming, improvisation och periodkänsla 

• Att lära sig att spela gitarr, bas, trummor och piano 

• Att träna sång tillsammans med bandet 

• Att gestalta rytmer 

 

 

 

Vi arbetar med: 
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Musikteori, musikhistoria och kommunikation 

• Musikens olika byggstenar såsom noter, låtform, 
ackord, melodiläsning, rytmläsning med mera 

• Musikens historia 

• Musiktraditioner 

• Hur vi kommunicerar genom musik 

• Hur musik i media påverkar oss 

 

Eleverna lär sig: 
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Matematik profilklass 

Genom utbildningen ska du som elev få 
såväl djup som bredd, men också möjlighet 
att få upptäcka de delar av matematiken 
som sällan hinns med i ordinarie 
högstadiekurser och därmed får du en större 
förståelse för matematikens olika 
användningsområden. 
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Kluring 

• Du hittar en skjorta för 97 kr, men du har inga 
pengar. 

• Så du lånar 50 kr av pappa o 50 kr av mamma = 
100 kr 

• Du köper skjortan å får 3 kr tillbaka. 

• Du ger 1 kr till pappa och 1 kr till mamma så har du 
kvar 1 kr själv. 

• Du är nu skyldig pappa 49 kr och mamma 49 kr.  

• Det blir: 49 + 49 = 98 kr + din krona = 99 kr 

• VAR är den sista kronan???? 
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Idrottsprofil 

Att utöva en idrott handlar inte bara om den 
fysiska aktivitet som du belastar din kropp 
med. Det handlar även om din mentala 
hälsa. 

För oss som kommer att hålla i inriktningen 
är helheten viktig. Vi kommer att prova på 
olika boll-/lagidrotter så som handboll, 
fotboll, volleyboll, badminton, basket och 
sätta det i relation till din hälsa. 
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Bildprofil 

Tanken är att du skall öka dina praktiska 
såväl som teoretiska kunskaper i bild genom 
fördjupningsuppgifter. 

Eftersom våra arbetspass är längre än de 
ordinarie bildlektionerna får du som elev 
mer omfattande bilduppgifter, större 
experimentellt utrymme och mer tid till 
bildanalys och diskussioner kring 
bildspråket. 
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Några kommentarer från våra elever 

• ”Det är bra att få fördjupa sig i matte och jobba med 
problemlösning utanför boken.” 

• ”Det är kul att få prova på olika bollidrotter. Jag älskar 
idrott.” 

• ”Maten är jättebra. Bra att det finns minst två olika rätter 
att välja mellan.” 

• ”Kul att få lära sig olika tekniker i bild. Det känns ibland 
som jag kan skapa saker jag inte trodde jag klarade av.” 

• ”Fantastiskt att jag får sjunga och spela i band på skoltid.” 

Våra elever tycker... 
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