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Läsåret 2018-2019 

Läsåret som har gått är det sextiosjätte sedan Österby skola inledde sin verksamhet.  

Årets läsårsberättelse kommer endast att publiceras digitalt på skolans hemsida. 

Läsåret 2018-2019 började den 14 augusti 2018. Under läsåret har skolan haft sammanlagt 

123 elever fördelade på 8 klasser. Tolv lärare har skött undervisningen och fyra 

skolgångshandledare har assisterat. Ett läsår är alltid fartfyllt, intensivt och arbetsdrygt. 

Det är otroligt mycket man hinner med under ett läsår.  

Skolan har haft läsprojekt, som förlöpt bra under hela läsåret. Vi har haft bland annat 

morgonläsning, läsutmaningar och bokcirklar. Många elever utvecklade sin läsförmåga och sin 



lästeknik och började också till exempel märkbart läsa snabbare. Eleverna har under 

vårterminen läst 15 minuter hemma, böcker de lånat från skolbiblioteket eller bokbussen, men 

det har även kunnat logga in på Ebban och läsa där. Ebban är ett skolbibliotek på nätet som 

ger elever tillgång till tusentals e-böcker och ljudböcker. Det senaste läsåret har Ebban varit 

i bruk i nästan varannan skola i Svenskfinland. Vid läsårets slut premierade Ebban två skolor 

vars elever läst Ebbans böcker flitigast det senaste året. Österby skola är en av dem och 

premierades med en bok till varje klass som en skola med över 100 elever. 

Vår skola är med i det landsomfattande projektet ”Skolan i rörelse”. Projektet har inspirerat 

oss och givit oss möjligheter att anförskaffa utrustning för rastaktiviteter. Skolan i rörelse- 

lektioner har ordnats under läsåret, där eleverna har ansvarat för aktiviteterna.  

Österby Hem- och Skolaförening har varit mycket aktiva igen detta läsår. Under Hem och 

Skola-dagen bjöd föreningen eleverna på glass. 30.10 var årskurserna 3-6 till Unga teatern i 

Esbo, för att se Gullivers Nya Resor som föreningen sponsrade. I november hade föreningen 

bokat uppskattade föreläsaren, mentala tränaren och coachen Christoph Treier som besökte 

vår skola och föreläste på ett underhållande sätt om vad självförtroende och självkänsla är 

för elever, lärare och föräldrar. Han belyste också betydelsen av att sätta gränser och våga 

vara vuxen som förälder. Åk 5 erbjöds projektet Robot Workshop. Storsatsningen det här 

året var vårlunchen som ordnades den 7 april. För elever som deltog i Stafettkarnevalen 

sponsrade föreningen mellanmålspengar. För åk 1-2 ordnades en utflykt till Fiskars med lite 

varierande program. Föreningen har också hjälpt till med anskaffning av nya uteleksaker för 

eleverna. Ett stort tack till Österby Hem och Skolaförening! 

Vår skolgård kommer att  utvecklas inför nästa läsår. Eleverna har varit delaktiga i 

planeringen. Ett pingisbord har redan införskaffats. Korgbollsställningarna skall förbättras, 

ändamålsenliga fotbollsmål med nät till rinken och till gräsplanen skall skaffas. Spindelgunga, 

vanliga gungor, en s.k hinderbanan iordningställs i dungen mot cykelvägen. En linbana skall ingå 

som huvudmoment i den här hinderbanan, som fylls på med andra delar. Ett staket uppförs i 

anslutning till området. Byggstarten planeras till juni. 

Under sommaren och hösten skall också skolans kök och matsal saneras och förstoras. Skolan 

blir också miljövänligare – oljepannan byts ut mot bergvärme, som är kostnadseffektivare. 

Med utgången av det här läsåret slutar vikarierande speciallärarna Gerd Sahlberg-Sjöblom 

och Anette Ståhl samt skolgångshandledare Leo Puhakka. Vi tackar dem för deras insats i vår 

skola och önskar lycka till i deras nya utmaningar. De har avtackats vid ett tidigare tillfälle. 

Jag önskar att alla skall få en skön sommar och att alla hinner samla krafter till nästa läsår.  

Klas Dahlqvist, rektor 

 

 

 



VERKSAMHETSKALENDER 

14.8   Höstterminen inleddes 

22.8  Utlysning av skolfreden med X-faktor segraren 2018 Tika Sevón-Liljegren 

30.8 Informationsmöte för vårdnadshavare 

3-5.9 Åk 6 på lägerskola till Breidablick 

12.10 SiR-lektion 

13.9 Friluftsdag på centrumplanen 

20.9 Skolfotografering 

25.10 Treklangen för åk 3 i Snåresalen 

26.9 Hem- och Skolas årsmöte 

28.9 Nationella Hem- och Skola dagen 

5.10  ÅST:s Vem-teater för åk 1 

16.10 Unicef-rundan 

30.10 Åk 3-6 till Unga Teatern för att se Gullivers nya resor 

v. 44 Skolmaten 70 år 

6.11 Svenska dagen-samling; arr. åk 5  

7.11 Bokkalas 

8.11 Trafikmorgonsamling; arr. åk 2 

9.11 Bokkalas 

12.11 Bokkalas 

13.11 TOTEM-teatern Tulpanbubblan för åk 3-6 

15.11 Christoph Treier föreläste för vårdnadshavare 

16.11  Christoph Treier föreläste för eleverna 

19.11 SiR-lektion 

20.11 Barnens dag, stadsdirektörens mottagning för åk 5 i Snåresalen 

30.11 Adventssamling; arr. åk 1-2 

3.12 Handbollsskola för åk 4-6 

4.12 Handbollsskola för åk 2 



5.12 Självständighets-samling, arr. åk 6 

7.12 Adventsmorgon 

13.12 Julfest 

19.12 Handbollsskola för åk 1  

20.12 Allsång 

21.12 Julkyrka 

7.1 Vårterminen inleddes 

12-13.2 Robot workshop i åk 5 

14.2 Åk 3-6 till Påminne 

 Åk 1-2 till Sisu Arenan 

28.2 Temadag; arr. elevrådet 

7.3 Skol-OS på Oxberget 

13.3 Kanonstafetten 

21.3 Teater Taimine för hela skolan 

2.4 Dockteater i Mikaelskolan för åk 2 

3.4 Innebandy-turnering för åk 5-6 

11.4 Handbollsskola för åk 3 

15.4 Åk 2 på påskvandring 

v. 17 Nationella läsveckan 

26.4 Högläsningsprojekt 

29.4 SiR-lektion 

30.4 Vårjippo; arr. elevrådet 

13.5 SSA:s vårturné (segling) för åk 2-4 

17-18.5 Stafettkarnevalen 

21.5 Åk 5 till Super Park 

22.5 Uppflyttardagen 

 Informationsmöte för den blivande ettornas vårdnadshavare 

23.5 SiR-lektion 



24.5 Åk 1 till Fiskars 

27.5 Åk 6 på Offspring till Bio Forum 

28.5 Cykeldag för åk 3-6 

 Åk 2 till Fiskars 

29.5 Åk 3 till fågeltornet i Västerby 

Åk 4 på cykelutfärd till Ramsholmen  

1.6 Skolavslutning 

 

 

ELEVRÅDET 

Elevrådsmöten har hållits regelbundet under läsåret. Den 28.2 prdnade elevrådet en 

frågesport i skolans korridorer och en hinderbana i gymnastiksalen för alla klasser. I 

vårjippot den 30 april ingick talent och olika aktivitetsstationer ute på skolgården. Elevrådet 

har tillsammans med SiR (Skolan i rörelse) startat en lekkiosk och också hållit SiR-lektioner 

under läsåret för hela skolan. 

 

Österby Hem och Skola r.f. 

 

Österby Hem och Skola r.f. har läsåret 2018-2019 haft följande styrelse: 

 

Ordförande  Roger Rosendal  
 
Vice ordförande Petra Fagerström 
 
Sekreterare  Linda Estlander 
 
Kassör  Sandra Wikström 
 
Medlemmmar Rebecka Aakula 
   

  Angelina Hintsanen 
   

  Annika Sannholm 
 
Lärarrepresentant Elisabet Lönnqvist 
 
  
Föreningen har under perioden haft ett fåtal möten + ett par stycken planerings möten en stor del 

av ärendena har skötts via styrelsens WhatsApp grupp som har visat sig mycket användbar. 



45 familjer har stött föreningen genom att betala in årets medlemsavgift på 10€/familj.  

Under Hem och Skola dagen 27.9.2018 bjöd föreningen barnen på glass. 

30.10.2018 var klasserna 3-6 på teater som vi sponsrade. 

Storsatsningen detta år  var som ifjol Vårlunchen som ordnades den 7.4.2019 viken var mycket 

lyckad ett stort tack till alla som var med och gjorde det möjligt.  

För skolans högre klasser erbjöds projektet Robot Workshop som vi sponsrade. 

För de lägre klasserna 1-2 ordnades en utflykt till Fiskars med lite varierande program som vi 

sponsrade. 

Vi sponsrade även med lite mellanmåls pengar för dem som deltog i Stafettkarnevalen. 

Vi har också kunnat hjälpa till med anskaffning av nya uteleksaker för eleverna ex. bollar, spadar, 

Käpphästar, hinder och en del annat som eleverna har önskat. 

Föreningen delar ut ett bokhandels stipendium á 20€ till alla elever i klass 6. 

Här vill vi passa på och tacka våra sponsorer Sebastian Hindren, S-Market,  Arlett och WildShoe  

för lotteri vinsterna till lotteriet som ordnades i samband med Vårlunchen, TACK! 

Från styrelsens sida vill jag tacka för det gångna året och för allt arbete som elever med hjälp av 

föräldrarna gjort, samt önska alla en riktigt fin sommar!  

Inför nästa läsår hoppas vi på många som är intresserade att vara med i Hem och skolas styrelse. 

 

VÄLKOMNA MED! 

Hälsningar Roger 

 

 

ELEVVÅRD 

Skolan har ett elevvårdsteam som sammankommer regelbundet och vid behov enligt 

överenskommelse. Elevvårdsteamet i Österby skola har det här läsåret bestått av: Skolans 

rektor Klas Dahlqvist, speciallärare Johanna Uggeldahl (höstterminen), den berörda läraren, 

skolhälsovårdare Yvonne Carlberg, skolkurator Kenneth Carlberg och psykolog Maria 

Stenroos.  

 

Skolans anti-mobbningsteam bestod av Marie-Heléne Gabrielsson, Anna Karin Jern och Pia-

Lena Kastus-Lindholm. Skolkurator fanns tillgänglig för konsultation. Teamet sammankom 

efter behov. 

 

Skolkuratorverksamheten i Österby skola var koncentrerad till onsdagar. Vid behov var 

skolkurator Kenneth Carlberg också tillgänglig andra dagar.  



 

Psykologen Maria Stenroos har besökt skolan. 

 

Skolhälsovårdare Yvonne Carlberg har varit anträffbar i skolan på onsdagar.  

 

Skolläkaren från HVC har undersökt eleverna i åk 5.  

 

Skoltandläkare: HVC 

 

Elever har besökt tandskötaren en gång under året. Eleverna har också gjort tandläkarbesök. 

 

Upplysningstandskötare Camilla Appelgren har besökt skolan. 

 

 

SAMARBETE MED ANDRA INSTANSER 

Österby skola har samarbetat inom ramen för olika projekt med kommunens enheter så som 

biblioteket, muséet, simhallen, kulturbyrån och räddningsväsendet genom att tillsammans 

ordna elevaktiviteter. 

 

Förskolan besökte Österby skola den 22 maj, då de bekantade sig med skolan och sina 

blivande klasslärare samt väneleverna. Planerings- och utvärderingsmöten mellan skolan och 

förskolan har hållits under läsåret. Klasslärarna till de blivande ettorna besökte 

förskolegruppen efter inskrivningstillfället under vårterminen. Österby skola hade kontakt 

med Ekenäs högstadieskola inför övergången från årskurs 6 till årskurs 7. Elevhandledaren 

och väneleverna besökte vår skola för att bekanta sig med de kommande eleverna. Åk 6 

besökte Ekenäs högstadieskola på uppflyttardagen den 22 maj. 

 

Skolan har samarbetat ytterligare med Ekenäs församling. Årskurs 2 deltog i påskvandringen 

i Ekenäs kyrka under påskveckan.  

Österby skola har också samarbetat med föreningar verksamma inom skolans närområde. 

 



Österby skola har en egen skolpolis från Raseborgs polisinrättning. 

 

Inom elevvårdsarbetet har skolan samarbetat med personal inom Social- och 

hälsovården. 

 

LÄRARKÅREN 

 

LÄRARE 

Bäckroos Marie-Louise  årskurs 1a, vice rektor 

Dahlqvist Klas  rektor, timlärare 

Gabrielsson Marie-Heléne årskurs 2b 

Jern Anna Karin  årskurs 5 

Jung-Sjöholm Lotta   årskurs 4 

Kastus-Lindholm Pia-Lena  smågrupp 1-6 

Knopman Heidi  årskurs 3 

Lönnqvist Elisabet  årskurs 2a 

Rosenberg Patrik  timlärare i teknisk slöjd  

Sahlberg-Sjöblom Gerd  speciallärare, vårterminen 

Ståhl Anette  speciallärare, vårterminen 

Sundström Tord  timlärare i teknisk slöjd 

Uggeldahl Johanna  speciallärare, höstterminen 

Westerlund Caroline  årskurs 1b 

 

ÖVRIG PERSONAL (* inte skolans egen personal) 

    

Bergholm Tomas  fastighetsskötare* 

Bergman Joacim  skolgångshandledare 

Carlberg Kenneth  kurator* 



Carlberg Yvonne  skolhälsovårdare* 

Danskanen Maria  ekonomieföreståndare* 

Degerth-Nyman Fredrica  skolgångshandledare 

Ehrstén Anne  lokalvårdare* 

Fröman Anne-Maj  skolgångshandledare 

Lindholm Solveig  kanslist 

Puhakka Leo   skolgångshandledare 

Randström Carmela  lokalvårdare* 

Ranninen Tua  skolmormor* 

Stenlund Stina  köksbiträde* 

Stenroos Maria  psykolog* 

 

ÖSTERBY SKOLA 
Besöks- och postadress: Pojoviksgatan 18, 10620 Ekenäs, RASEBORG 

Tfn 019-289 3741  (rektor)  019-289 3749 (köket) 

       019-289 3740 (lärarrum)  019-289 2830 (lokalvårdare) 

       019-289 3743 (kansli)  019-289 3264 (skolhälsovårdare) 

       019-289 3905 (fastighetsskötare) 019-289 2163 (skolkurator) 

 

Epostadress: klas.dahlqvist@raseborg.fi 

Hemsida: www.edu.raseborg.fi/osterbyskola 

Rektor: Klas Dahlqvist 

Tfn  019-289 3741 

 

Vice rektor: Marie-Louise Bäckroos  

Tfn  040 680 3774 

Österby skolas grundläggningsår: 1952 

År 1982 utvidgades skolan med en tillbyggnad. 

Skolan renoverades åren 2006-2007. 



 

RASEBORGS STADS BILDNINGSKANSLI: 

Besöksadress: Raseborgsvägen 37, 10600 Ekenäs 

Postadress: PB 58, 10611 RASEBORG 

 

Bildningsdirektör: Tina Nordman, tfn 019-289 2140 

Undervisningschef: Elisabet Ehrstedt, tfn 019-289 2144 

Kanslisekreterare: Arja Holm, tfn 019-289 2146 

Skolsekreterare: Charlotte Hellman, tfn  019-289 2141 

Ekonomichef: Camilla Selenius, tfn 019-289 2142 

MEDDELANDEN 

Nästa läsår börjar måndagen den 12 augusti 2019 kl. 9.00.  

 

Läsåret 2019-2020 
 

Höstterminen 12.8.2019-20.12.2019 
 

Höstlov 17-18.10.2018 

Jullov 21.12.2019-7.1.2020 

Vårterminen 8.1.2020-30.5.2020 

Sportlov 17.2.2020-21.2.2020 

 

Ett stort och varmt TACK riktas alla elever, vårdnadshavare, Österby Hem- och Skola, hela 

skolpersonalen, personalen på bildningskansliet och övriga samarbetspartners för ett gott 

samarbete. Tack även till Ekenäs Sparbank, Lions Club Ekenäs, Varuboden-Osla, Ekenäs 

Landsbygds Marthaförening, Andelsbanken Raseborg och Pohjola-Norden, som har givit 

donationer för stipendieändamål! Trevlig sommar! 

 

Raseborg, Ekenäs den 1 juni 2019. 

 

Klas Dahlqvist, rektor 



 

 

 

 

 

 


