
Hej alla föräldrar och barn i blivande Förskoleklass Tigrar!

Här  kommer  en  liten  presentation  och  hälsning  från  mig, 
klasslärare  Eleonor  och  Pontus  som  ska  arbeta  som  stödperson  i 
klassen.

Det var så roligt att träffa era små juveler den 1:a juni och vi hade 
en mysig stund tillsammans med presentation, lite arbete, samtal 
och lite saft och bulle i gröngräset som avslutning. 

Barnen  var  så  gulliga  och  fina:  deras  förväntan  och  glädje  lyste 
verkligen! Härligt!

Alla barn var inte på plats denna dag så här kommer som sagt, lite 
närmare presentation även till er.

Jag  heter  Eleonor  Holm och  har  arbetat  här  på  skolan  i  snart  tre 
år. Tidigare har jag arbetat på Mariefreds skola i nästan 18 år. Jag 
är  utbildad  från  åk  1-6  och  har  även  arbetat  med  förskoleklass 
tidigare.  Jag  är  ursprungligen  från  Södertälje  samt  bott  och  trivs 
här i  Mariefred sedan 20 år.  Jag har två egna barn,  snart 17 och 
14  år  gamla  och  en  bonusson  20  år,  som  bor  hos  mig  och  min 
sambo varannan vecka. 

På  fritiden  tränar  jag  gärna,  umgås  med  min  familj  och  vänner, 
påtar i trädgården, läser eller kanske bakar lite.

Jag  älskar  att  arbeta  med  barn:  stötta  dem  på  vägen,  att  dela 
deras framsteg, se dem växa och ge dem min kärlek!

Stödperson Pontus: 



Jag heter Pontus Sjöberg och några av er kanske känner igen mig 
då jag jobbat på Gripsholmsskolan sedan 2018. Jag är 25 år och 
kommer ursprungligen ifrån Upplands Väsby där jag förut arbetat 
på en annan skola. Men nu för tiden bor jag i Strängnäs 
tillsammans med min sambo och vår gemensamma son. 

Jag tycker om att röra på mig, hitta på olika lekar och titta på 
film. På min fritid dömer jag också ishockey. Jag ser jättemycket 
fram emot att få vara med Tigrarna ihop med Eleonor efter 
sommarlovet!     

Vi  ser  fram  emot  att  få  träffa  er vuxna den  13 augusti  på 
föräldramötet, då kommer ni få all viktig information inför skolåret 
och har chans att ställa frågor. Vi ser ännu mer fram emot att få 
träffa  HELA Tigerklassen på den första skoldagen den 17 

augusti! Efter måndagens lilla träff fick eleverna en liten bok som 

heter  Boken om mig.  Sommarens  ”läxa”  är  att  göra  klart  hela 
boken över sommaren och ta med den igen första skoldagen.

🎒



När ni arbetar i Boken om mig: 

 Låt barnet arbeta med en sida i taget, lite då och då

Välj stunder då ni är utvilade, mätta och har gott om tid

Sitt gärna med när ditt barn arbetar,  stötta och gör det till  en 
trivsam stund.

Läs instruktionerna på varje  sida och förklara  för  ditt  barn vad 
som ska göras.

Ha en underbar sommar allesammans så ses vi i augusti!

Med varma hälsningar

Eleonor och Pontus


