Verksamhetsberättelse 2015-16
Svenska skolan Teneriffa

Organisation

Svenska skolan Teneriffa inledde året med förskola+förskoleklass (Micke Lindberg) samt två skolklasser, 1-3
(Pernilla Lindberg) och 4-6 (Lottis Isaksson). Under perioden 1/10 -23/3 (högsäsong) skapades ytterligare en
klass: distansklassen där Tommy Isaksson täckte upp som pedagog de inledande 2 veckorna för att därefter
lämna över till Caroline Bremer som ansvarade för denna klass fram till påsklovet. Förskolan fick ytterligare en
pedagog i mitten av oktober, Sara Lindberg. Under perioden jan-mars (mellan jullov och påsklov) så skapade vi
klass F-1 där Micke Lindberg ansvarade. Samtidigt anställdes Lisen Bolander som tillsammans med Sara Lindberg
ansvarade för förskola. Lisen, Caroline och Sara avslutade sina tjänster i samband med att vi gick tillbaka i
lågsäsong 23/3. Efter påsklovet ansvarade Micke Lindberg åter för förskola och förskoleklass, men då gruppen
var relativt stor valde vi att en vecka senare återanställa Sara Lindberg fram till sommaren. Micke kunde då ha
huvudansvar för förskoleklass och Sara för förskolan. Under perioden jan-mars så hade vi en klass 2-3, istället
som för övriga året en årskurs 1-3.

Personal under året
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Lottis Isaksson: klass 4-6 (”Lyckan”)
Pernilla Lindberg: aug-dec + april-juni: klass 1-3, jan-mars klass 2-3 (”Glädjen”)
Mikael Lindberg: aug-dec förskola+förskoleklass, jan-mars: F-1, april-juni: förskola+förskoleklass
Sara Lindberg: okt – juni förskola+förskoleklass (”Tryggheten”)
Yaiza Matin Gondry: Konversationsspanska hela året samt vuxenspanska och enstaka bildlektioner
Caroline Bremer: okt-mars: Distansklassen (”Kärleken”) samt en kurs vuxenspanska
Lisen Bolander: jan-mars: Förskola och förskoleklass (”Tryggheten”)
Tommy Isaksson: rektor, lärare idrott, teknik, musik och slöjd samt fritids
Inez: städerska hela läsåret
Lena Haraldsson, elevassistent aug-okt
Nina Fyhr, elevassistent nov-mars samt skolsköterska
Mia Fullford: lärare vuxenspanska en kurs april-juni

Praktikanter
1. Linn och Sara, VFU praktik klass F-3, aug-sep (Stockholms universitet)
2. Amanda och Zandra, VFU praktik klass 4-6 sep-okt (Högskolan väst)
3. Louise och Hanan, VFU praktik klass 4-6 jan-feb (Stockholms universitet)
4. Oliver Blom, PRAO (åk 8) förskola 2 veckor i januari
5. Anna Karlsson, VFU praktik klass F-3, feb-mars (Stockholms universitet)
6. Rebecka (nära vän med fam Vidarsson), gymnasiepraktik på förskola, feb-mars
7. Emma Heijel Tönnberg, PRAO (åk 8) förskola 1 vecka i mars
8. Jesper Söderlund, VFU praktik klass 4-6, maj-juni (Stockholms universitet)

Styrelseledamöter
• Tommy Isaksson, rektor, delägare och ledamot
• Lottis Isaksson, lärare, delägare och ledamot
• Thomas Edberg, ledamot
• Annette Heijel, ledamot
• Mikael Hedlund, ledamot och representant för Skolverket

Elever under året

Svenska skolan har under läsåret haft totalt 87 elever på förskola och skola. 49 tjejer och 38 killar.
Åldersspridningen har varit enligt följande:

Förskola
Förskoleklass
Klass 1-3
Klass 4-6
Klass 7-9
Totalt

Totalt
15 (9)
9 (10)
28 (20)
26 (17)
9 (1)
87 (57)

Varav kortare än 3 mån
5
1
17
11
9
43

Varav längre än 3 mån
10
8
11
15
0
44

Förra årets antal inom parentes

•
•
•
•
•

Totalt antal barndagar, dvs summan av alla barn alla dagar: 6940 (3474)
Totalt antal skoldagar: 178 (178)
Genomsnittligt antal barn per dag: 39,0 (19,5)
Genomsnittlig tid per barn: 80 (61) skoldagar
Antal familjer: 55 (35)

Fördelning elever under året
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(jullovet = brottet, ej skalenligt)

Händelser under året

- utöver den ordinarie undervisningen
Augusti
• Skolstart med båt och badvecka på strand och i pool
September
• Hattparad – alla barn tillverkar hattar och paraderar inför publik på skolan
• Tema Rymden (sep – ½ okt)
o Klonk hamnar fel och behöver hjälp att komma tillbaka till mars. Vännen Sputnik dyker upp i
slutet och alla åker tillsammans ut i rymden.
o Utflykt till Teide Observatorium samt Science & cosmos museum i La Laguna
Oktober
• SUF-VM på friidrottsarenan i Las Americas
• Distansklassen startar sin verksamhet
• Internationella nalledagen för hela skolan
• Skoljogg – springslant
• Halloween – spökliga uppdrag på skolan med avslutande disco
November
• Nobeltema med Nobelfest
• Arne Trageton besöker oss. Filmar barn och fortbildar personal i ASL, Att Skriva sig till Läsning. Personal
från Svenska skolan Gran Canaria bjuds in till en lördagsföreläsning.
• Konferens i Costa Blanca – fortbildning personal Micke, Pernilla, Tommy & Lottis.
• Skolfotografering med Andreas Molin och Sofie Backman
December
• Luciatåg på IKEA, Vintersol o Svenska kyrkan
• Julfirande
o Juldans på stranden med efterföljande julbad
o Jultomte kommer på sparkcykel till skolan och läser barnens önskelistor
o Julpyssel och julmiddag på skolan
o Julavslutning skolan med uppträdande av barn
Januari
• Tema resebyrå ”Svenneriffaresor”
o Föreläsning Georg Herlitz om Youtube
o Föreläsning Anna Wånggren om layout, loggor och grafisk design
o Föreläsning Jimmy Styrlin om att skapa hemsidor
• Författarbesök Kerstin Gavander, författare till bl.a ”Fröken Europa”
Februari
• Fotokurs för personal av Andreas Molin
• Talang – elever uppträder med valfritt innehåll
• Alla hjärtans dag – alla klär sig i rött
• Skolfotografering på stranden av Andreas Molin och Sofie Backman
Mars
•
•
•
•

Karneval på skolan – alla skapar kläder i färgerna gult och blått. Karnevalståg ner till stranden och
tillbaka.
Bussutflykt med ”Svenneriffaresor” till Icod (Guanchmuseum och Drakblodsträdet) samt Aloe Vera park i
Buzanada.
Påskpyssel
Besök av hjärtkirurg i åk 2-3

•
•
April
•
•
•
•
•

Lovisa Söderberg från Bolibompa besöker och berättar om att prata inför folk.
Övernattning på skolan för klass 1-6
Utflykt till San Juan gården i Adeje för barn upp t.o.m åk 3
Läsutmaningen – 14 dagars intensiv läsning av skönlitteratur för hela skolan
Världsbokdagen – vi firar läsutmaningen med tårta och diplom
Konferens för skolledning i Zurich (Tommy och Lottis)
Hälsoundersökningar av skolsyster Nina Fyhr för alla barn som stannar minst en termin

Maj
•
•
•

Camping 1 natt på Las Lajas för klass 4-6
Elevens val med hemkunskap, lera och drejning med Yaiza, idrott (boule, bad, boll) och luffarslöjd
Helen från Irland pysslar med skolelever och pratar om Irland med dem.

•
•
•

Stranddag med cykelbåtar
Caféresa för alla till Gymkana på Siam Mall: Höghöjdsbana, skridsko och klätterväggar
Skolavslutning i Svenska kyrkan med bildspel och sånger

Juni

Investeringar under läsåret

- utöver normal förbrukning i form av skolböcker och material har skolan investerat ibland annat:
• En mängd nya böcker till biblioteket, ca 100 st
• 2 st iPad Air
• Högtalare till 3 klassrum
• Projektor och Apple TV i taket till 3 klassrum
• 4 svartvita laserskrivare
• En mängd nya möbler från IKEA såsom bokhyllor, bord och stolar

Facebook

facebook.com/svenskaskolanpateneriffa
Vår sida på Facebook har gått från ca 500 gillare till ca 900 gillare

Hemsidan

teneriffaskolan.se
Genomsnitt antal besökare på hemsidan/dag
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Bloggen

bloggen.teneriffaskolan.se
Genomsnitt antal besökare på bloggen/månad
(statistikverktyget för denna nya blogg aktiverades i november 2015)

