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Haninge

De prisas
för sitt arbete
i skolorna
Haningeborna har nominerat lärare
vars arbete sticker ut.
Nu har de pedagogiska priserna
delats ut.
Söderbymalmsskolan blev en av
de stora vinnarna.
l Varje år delar Haninge kommun ut
det ”Pedagogiska priset” till sin skolpersonal.
Nu har årets vinnare korats.
Bland dem finns Ilkay Eken på Vendelsömalmsskolan, som vinner ”skicklig pedagog” inom grundskolan (f-6)
bland annat för att hennes intresse för
kunskap ”smittar av sig på eleverna”.
Jenny Eriksson på Söderbymalmsskolan vinner ”skicklig pedagog” för
grundskolan (åk 7-9) för sin insats som
mentor genom att hon ”stöttar, guidar,
peppar och ger råd” till eleverna.
Priserna till Söderbymalmsskolan
tog inte slut där.
Även rektorn Therese Gärde prisas

genom utmärkelsen ”Skicklig pedagogisk ledning och utveckling”: ”Med ett
tydligt och mycket engagerat ledarskap
sätter hon skolans kunskapsuppdrag
främst. Elevernas lärande och utveckling är alltid i centrum”, skriver juryn.
Bästa skolrestaurang går till Rib-

”Skicklig pedagogisk ledning och utveckling”: Therese Gärde på Söderbymalmsskolan.
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byskolan, som bland annat kallas för
”glädjespridarna på Ribbyskolan” av
juryn.
Nomineringarna har gjorts av Haningeborna själva.
I år kom 103 nomineringar in. 2018
kom 144 nomineringar in, och 2017
gjordes 51 nomineringar.
Utbildningsförvaltningens ledning
har utsett vinnarna.
Filip Magnusson
filip.magnusson@mitti.se
tel 08-550 551 05

”Bästa skolrestaurang” blev Ribbyskolans skolrestaurang. På bilden: Mats Mirén, Johan Berntner,
Rose-Marie Sirkka, Carlos Olivares Carvajal, Beriwan Khudaida.
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Fakta

103 nominerades av Haningsborna – här är alla vinnarna:
l  Skicklig pedagog inom grupp eller arbetslag,
förskola: Wioletta Grasza, Krishna Pun Roka och
Renginar Shukrieva på Södra Jordbros förskolor.
l  ”Skicklig pedagog” inom grupp eller arbetslag,
grundskolan f–6: Ilkay Eken på Vendelsömalmsskolan.
l  ”Skicklig pedagog” inom grupp eller arbetslag,
fritidshem inom grundskola: Frida Thenstedt på
Haga-Lyckebyskolan.
l  ”Skicklig pedagog” inom grupp eller arbetslag,
grundskolan 7–9: Jenny Eriksson på Söderbymalmsskolan.
l  ”Skicklig pedagog” inom grupp eller arbetslag,
gymnasie- och vuxenutbildningen: Cinna Alenius

på komvux i Haninge (Centrum vux).
l  ”Skicklig pedagogisk ledning och utveckling”:
Therese Gärde på Söderbymalmsskolan.
l  ”Bästa innovatör och entreprenör”: Grundskolans Närvaroteam (Tommie Söderström, Susanne
Bergström, Monika Swensson, Åsa Jansson och
Susanna Riccardi).
l  Bästa skolrestaurang: Ribbyskolans skolrestaurang (Mats Mirén, Johan Berntner, Rose-Marie
Sirkka, Carlos Olivares Carvajal och Beriwan Khudaida).
l  Bästa miljöarbete: Anette Prins, Linda Ros och
Ylva Bruman på Mårtensbergs förskola i Vendelsö.
Källa: Haninge kommun

VI HJÄLPER DIG ÖVER
65 ATT BLI MER DIGITAL
Hur gör man egentligen när man använder digitala
betaltjänster? Hur söker man efter information på Internet?
Hur skaffar man en egen e-postadress? Och hur fungerar
sociala medier och videosamtal?
Du kan anmäla dig på telefonnummer 08-606 50 60, kl 9.00–
12.00 till och med 29 oktober (vardagar).
Antalet platser är begränsat så det är först
till kvarn som gäller. Vi bjuder på fika. Självklart är
detta kostnadsfritt. Ingen förkunskap krävs.
PLATS: Kulturhuset i Haninge
DATUM: 5 november
TID: kl. 13.00–16.00

STÖDS OCH FINANSIERAS
AV PTS TÄVLING
”INNOVATION FÖR ALLA”
pts.se/innovation

Mer Digital är ett samarbete mellan Haninge
kommun, Telia och Länsstyrelsen Stockholm.

