
 

 

 

 

 
 
 
Ljusfalls Skolas Ekonomiska förenings styrelse har under året haft följande sammansättning: 
Ordförande: Sandra Hamilton 
Vice ordförande: Gunilla Malteskog 
Kassör: Caroline Jensen 
Sekreterare: Erika Malmvind 
Ledamöter: Olof Lundström och Anna Svensson Furufrid 
 
Revisorer: Sofia Persson 
Valberedning: Carl-Fredrik Hamliton och Kristina Krause 
 
Verksamheten har vid årets slut 29 elever från förskoleklass till årskurs 6 och 16 barn på Skogslyckan. 
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. 
 
Styrelsen har sammanträtt 8 gånger under verksamhetsåret. Däri har också rektor Hemal Abeysekera 
närvarat samt en pedagog. Här har olika frågor behandlats såsom personalfrågor, arbetsmiljöfrågor, 
ekonomi och aktuella händelser. 
 
Ljusfalls skola följer de styrdokument och riktlinjer som finns för skolans verksamhet, dvs. Skollagen 
och förordningarna för grundskolan, läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet samt Finspångs skolplan. Skolan har under verksamhetsåret påbörjat en övergång till 
den nya läroplanen LGR22. Personalen har däri börjat med förberedelser för att befästa de nya 
kursplanerna. Verksamheten 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 i Motala kommun. Detta gäller idrott och träslöjd och berör årskurs 3-6. Vidare har 

extra simundervisning utförts i Medley Arena i Finspång. 

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 

samtlig personal. All personal fick också möjlighet att ta ut en friskvårdspeng under året.  

Följande anställda under året har varit Kobor Hali och Heidi Andreasen som haft ansvar för 
skolmaten. Cecilia Karlsson som elevassistent och Madelene Adolfsson som i första hand har varit 
resurspersonal. Heidi Andreasen har varit mentor för förskoleklass under året. Rebecca Wettervik har 
varit mentor i klass 4-6 och Gunilla Malteskog delat med Hemal Abeysekera har haft mentorskap i 
klass 1-3. I skogslyckans verksamhet har det varit Marianne Petersson, Kristina Fransson, Anna 
Svensson Furufrid och Linnéa Greve som varit verksamma. 
 
Skogslyckan har haft sina lokaler i skolbyggnaden under verksamhetsåret vilket har givit personal bra 
utbyten i form av samordnad planering, erfarenhetsutbyte och trevlig stämning. 
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Enligt skollagen ska varje skola ha tillgång till en skolläkare, skolkurator, specialpedagog, 
skolsköterska och skolpsykolog. Enligt skrivet avtal med Finspångs kommun, Centrala barn- och 
elevhälsan, har Ljusfalls friskola tillgång till alla professioner, förutom kurator som skolan hyr av 
kommunens rektorer vid behov. 
 
Skogslyckan har under året haft olika Teman; Rymden, Havet, Sagor och Hälsa. 
I samband med detta gjordes det utflykter till Tropicariet i Kolmården och Pålstorps hage. 
På resan till Pålstorps hage var även familjerna medbjudna som ett trevligt avslut inför 
sommaruppehållet. De äldre barnen var även på besök hos kommunens verksamhet Torpet. 
Där fick de titta på lite djur, insektshotell, leka och odla morötter. Vid ett par tillfällen har 
verksamheten även varit till lekparken i Vibjörnsparken. Midsommar firades tillsammans med 
föräldrarna och även fritabarnen på skolan var inbjudna för dans och fika. 
Varje vecka har barnen haft aktiviteter som Mulle/Knytte, där de får upptäcka naturen och lära sig 
hur man tar hand om den. På 5-årsgruppen får barnen lära sig om bl a siffror och bokstäver genom 
lek, rim, ramsor och pyssel. Materialet Bornholmslek används väl. Vidare har Skogslyckan 
uppmärksammat våra traditioner med påskfest, julfest och luciafirande. Även ett gemensamt 
deltagande på skolans Nobelfest, julbord och deras luciatåg. Barnen fick också ett spännande besök 
av en polis som berättade om sitt arbete. 
 
Många aktiviteter, utöver de ordinarie åtagandena, har även hunnits med i skolan under läsåret 
såsom städning längst samhällets vägkanter, Skoljoggen (då man samlar in pengar till olika ändamål) 
och två skolresor: en på hösten och en på våren.  Skolan har också haft Nobelmiddag, disco, julpyssel, 
påskpyssel, julbord, påskbord, Gåhajk med övernattning samt skidresa för årskurs 4-6, teaterbesök, 
badresa och mycket mer. Året har också bjudit på odlingsprojekt där eleverna efteråt har fått avnjuta 
sin skörd. Vidare har eleverna samlat in pengar genom försäljning av lotter på Museets dag, Hällestad 
marknad, Naturens skafferi, Nationaldagsfirande och julmarknad vid museet med till exempel 
hembakat bröd och sponsrade arrangemang som vinster. En lyckad städdag tillsammans med 
personal, elever och vårdnadshavare har också arrangerats under hösten. Som traditionen bjuder har 
det varit julavslutning med luciatåg.  
 
Lektionssalarna har fräschats upp med hjälp av en del nya möbler och också nya läromedel som 
passar tiden bättre har köpts in. Uppskattat av personal och elever. 
 
Styrelsen vill härmed tacka alla er som på ett eller annat sätt engagerat er i Ljusfalls skola! Nu ser vi 
fram emot ett 2023 där vi kan inspirera och ge kunskap åt våra härliga elever så de kan bemöta den 
globala världen. 
 
Hällestad 2022-11-16 
 
Styrelsen/ Sekreterare Erika Malmvind 


