Verksamhetsberättelse för Ljusfalls skolas ekonomiska förening
Verksamhetsår 190701-200630.
Under verksamhetsåret har vi haft 38 elever från förskoleklass till årskurs 6 i Ljusfalls
friskola. Även det här året har fokus legat på kunskap och lärande. Detta har skett med hjälp
av olika metoder såsom traditionella lektioner, skolresor, studiebesök och olika kulturella
evenemang.
Ljusfalls friskola följer de styrdokument och riktlinjer som finns för skolans verksamhet, dvs.
Skollagen och förordningarna för grundskolan, Lgr 11, Läroplan för det obligatoriska
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet samt Finspångs skolplan.
Skolan arbetar främjande med värdegrundsarbete för att motverka mobbing och kränkande
behandling.
Verksamhet som kräver andra lokaler än de som Ljusfalls skola har att erbjuda har detta år
förlagts till Tjällmo skola. Detta gäller idrott och träslöjd och berör årskurs 3-6. Vidare har
extra simundervisning utförts i Finspångs badhus.
Många aktiviteter, utöver de ordinarie åtagandena, har hunnits med under läsåret såsom
städdagar för städning av skolgården och samhällets vägkanter, Skoljoggen (då man samlar in
pengar till olika ändamål), 2 skolresor: en på hösten och en på våren. Skolan har också haft
Nobelmiddag, disco, julpyssel, påskpyssel, julbord, påskbord, kanothajk med övernattning
och skidresa för årskurs 4-6, teaterbesök, badresor och mycket mer. Vidare har eleverna
samlat in pengar genom försäljning av lotter på Museets dag, Hällestad marknad, och
julmarknad vid museet med t ex hembakat bröd och sponsrade arrangemang som vinster. Det
har ordnats två öppet hus: en på hösten med elevernas engagemang och en på våren inför
skolvalet. Även en utedag med grillning och lek har tillfört skolan bland annat en hinderbana
och marknadsföring. Som traditionen bjuder har julavslutning med luciatåg.
Sommaravslutningen blev inte som vanligt på grund av Covid-19 men genomfördes under
vissa restriktioner.
Skolan har under läsåret haft följande anställda:
Hemal Abeysekera (legitimerad) har varit ämneslärare för No, matte och är även Ljusfalls
skolas rektor.
Emma Smith (legitimerad) har varit tjänstledig.
Gunilla Malteskog har ansvarat för år 4-6 samt ämneslärare för svenska, So, idrott & hälsa,
bild, textilslöjd och hemkunskap. Ansvariga lärare Sara Josefsson och Hemal Abeysekera.
Sara Josefsson (legitimerad) har ansvarat för år 1-3, speciallärare, samt ämneslärare i svenska
och So.
Lisbeth Andersson (utbildad pedagog) har varit speciallärare.
Heidi Andreasen har ansvarat för år F, tillsammans med Sara Josefsson, undervisat i matte,
engelska och bild, samt skolbarnomsorgspersonal, kört skolbuss och lokalvård.

Ludwig Malteskog har under höstterminen arbetat som extraresurs i klass, lokalvård men
framförallt som skolbarnomsorgspersonal.
Madelene Adolfsson var under höstterminen föräldraledig men har under vårterminen arbetat
som extraresurs i klass, lokalvård men framförallt som skolbarnomsorgspersonal och kört
skolbuss.
Åsa Magnusson har ansvarat för skolmaten.
Under läsåret ansvarade Hemal Abeysekera och Madelene Adolfsson för träslöjden.
Personalteamet har under läsåret haft personalmöten var fjärde vecka, där man diskuterar allt
som har med verksamheten att göra. Personalmötena har även används till
kompetensutveckling för samtliga personal. Skolverkets Lärportal, modul Skolans värdegrund
med inriktning ”Främja likabehandling”. All personal fick också möjlighet att ta ut en
friskvårdspeng under året.
Samarbete med andra friskolor har detta läsår fortskridit och ingår i ett nätverk med tre
skolor. Därutöver har även nu skolan tillgång att få marknadsföra sig via Finspångs två fria
förskolors föräldraforum och även deltaga med information vid förskolornas föräldramöten.
Enligt skollagen ska varje skola ha tillgång till en skolläkare, skolkurator, specialpedagog,
skolsköterska och skolpsykolog. Enligt skrivet avtal med Finspångs kommun, Centrala barnoch elevhälsan, har Ljusfalls friskola tillgång till alla professioner, förutom kurator som
skolan hyr av kommunens rektorer vid behov.
Styrelsen har under läsåret bestått av följande: Gunilla Malteskog, Kristina Krause, Caroline
Jensen, Lena Hjort, Hanna Gustafsson och Erika Malmvind. Styrelsen har haft möte ungefär
var fjärde vecka, då har även rektor Hemal Abeysekera närvarat samt en pedagog. Vid dessa
möten har olika frågor behandlats, bland annat arbetsmiljöfrågor, personalfrågor och aktuella
händelser.
Siv Johansson har skött den löpande bokföringen och lönehanteringen under verksamhetsåret.
Skolan är medlem i Friskolornas riksförbund.
Ett stort TACK till Er alla som på ett eller annat sätt engagerat er i Ljusfalls skola!
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