
 
 

Nätverksträff på Grisslehamns skola 22–24 september 2022 

Äntligen kunde vi bjuda in till en fysisk nätverksträff. Grisslehamns skola hade väntat på att 

få vara värdskola under två år, när pandemin satte stopp för att träffas. I början av hösten 

deltog en del rent fysiskt på träffen i Grisslehamn och en del digitalt, vilket var en ny 

variant för oss i nätverket. Hybridträffar är något som under de senaste åren har blivit  

allt vanligare. 
 

 

 
Vägen till Grisslehamn är lång då man kommer  
från Sankt Anna, 28 mil. Från Stockholm åker du till 
Norrtälje, därefter till Älmsta och snart är du framme  
i Grisslehamn och passerar skolan utmed vägen. 

 
 

Till denna nätverksträff samlades representanter från olika skolor och öar, såsom Gräsö, 

Singö, Väddö, Björkö, Vätö, Yxlan, Nämdö och Sankt Anna. Lotten Hjelm från Jungfruskär, 

Nämdö deltog också med både sin lärarbakgrund i ö-skolor och sin roll som ordförande  

i Skärgårdarnas Riksförbund. 

Pensionat Solgården i Grisslehamn var vår samlingsplats för mat och boende, ett mycket 

trivsamt pensionat. Vi kom till pensionatet torsdag eftermiddag vid olika tider för att sedan 

ses en stund på skolan. Här tittade vi runt i de olika klassrummen och hälsades välkomna 

tillbaka nästa dag vid skolstart. Dagen avslutades på pensionatet med en kvällssmörgås 

och mingelprat. 

Fredag, efter frukost, var vi på skolan igen och besökte de två klasserna. F-3 är 19 elever 

och 4-6 är 20 elever. Eleverna i 4-6 har personliga lärplattor. Årskurs 6 åker till Älmsta,  

två mil bort, och har språkval, tyska eller spanska, och hemkunskap.  

Vi följde elevernas arbete och snart var det lunch. Efter en kort promenad var vi vid skolans 

matsal och åt en god linsgryta. Lektionerna fortsatte. Vid den sista lektionen för dagen 

samlades årskurs 4-6 samt lärare för att utvärdera veckan som gått. Hur lär du dig bäst? 

Vad var svårast? Vad lärde du dig? (Majema-kalender 2022-2023) 

Därefter var det dags att gå igenom skolans regler. Hur har det 

varit under veckan? Har vi lyckats följa våra regler? Har vi lyssnat 

på varandra? Hur har det varit på gårdens gungområde? Har alla 

fått vara med? Har vi stoppat om någon sagt nej? Har vi varit 

rädda om skolans och andras saker? Har vi följt lekarnas/ spelens 

regler? Veckan avslutades sedan med ”Lilla Aktuellt”.  

 



 

Fredag eftermiddag och det var dags för nätverksträffens digitala möte, då ytterligare 

några skolor kunde delta via länk. Sammanlagt blev det sju deltagande skolor från 

Grisslehamns skola i norr till Vens skola i söder.   

Vi gjorde en kort presentation av deltagarna. Agendan innehöll information och diskussion 

om åldersblandade grupper, fjärrundervisning och samverkansprojekt, vad har vi gjort – 

vad vill vi göra?  Ett uppföljande arbete får Skolgruppen i nätverket fortsätta med. 

 

 

När eleverna hade åkt hem promenerade vi runt i 

Grisslehamn med en av lärarna som guide. Vi gick 

längs kajen där det bland annat låg en fiskebåt. 

Fångsten för dagen var liten.  

 

 

 

Vandringen fortsatte och vi gick i 

Albert Engströms spår ut till hans 

”skrivarlya”, en stuga som hängde 

ut över en klippa vid havet. 

 

Kvällens middag lagades gemensamt på pensionatet och det blev mera tid för erfarenhets-

utbyte. Lördag förmiddag samlades vi för att summera dagarna och tänka framåt.  

Ett varmt tack till lärarna på Grisslehamns skola för att vi fick komma till er. 

Annika Hassel, Sankt Anna 

  Skolgruppen, Skärgårdarnas Riksförbund 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT med skolnätverkets skolgrupp 

  Skärgårdarnas Riksförbund, Eva Widlund eva.widlund@skargardarna.se 
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