
Nyheter 

 
Eddie Jonsson 
 

Bastasjö friskola firar 
tio år – med tårta och 
namnbyte 

Sommarlovet är slut och flera elever gör sin första dag tillbaka i skolan. 

Bastasjö friskola, utanför Karlskrona, firar tio år och hälsade eleverna 

välkomna tillbaka med dans och tårta.  

Bastasjö • Idag 13:30

 

Hilda och Emilia i havet med såpbubblor som släpptes ut på skolgården. 

Foto: Staffan Lindbom 

Den första dagen tillbaka i skolan efter sommarlovet firades rejält på Bastasjö friskola utanför 

Karlskrona. En tiometers lång tårta, dans och musik var några av inslagen som eleverna fick 

ta del av under premiärdagen. 

https://www.blt.se/om/Nyheter


De drygt 150 eleverna samlades på skolgårdens fotbollsplan där rektorn Annika Lundin, 

hälsade alla elever välkomna till ett nytt läsår och berättade om förhoppningarna för den nya 

terminen. 

 

Personalen Marcus Fransson, Oscar Waldo, Rodoula Epifani och Maria 

Blomgren. Den som är redo att klippa bandet är eleven Neo. 

Foto: Staffan Lindbom 

Förutom att skolan firar tio år har de också bytt namn från Karlskrona språkskola till Bastasjö 

friskola. Annika Lundin har varit med från starten. 

– När vi startade skolan hade vi elva elever och tre lärare. I dag har vi 161 elever och 24 

personer som jobbar här. 

– Vi har under året bestämt att vi ska byta namn. Jag tror att vi fortfarande är väldigt okända 

för Karlskronabor. Därför bestämde vi oss för namnet Bastasjö friskola, det ska vara tydligt 

att vi befinner oss här i detta natursköna område, säger Annika Lundin. 

 

Första dagen i gamla hockeyrestaurangen 

KHK-lokalen har förvandlats till storkök och skolmatsal 

Skolstart • 2020-08-02 14:22 
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Rektorn Annika Lundin hälsar alla elever välkomna till ett nytt läsår på 

Bastasjö friskola. 

Foto: Staffan Lindbom 

Den enda skillnaden förutom namnet, är att skolan tidigare har haft språkundervisning redan 

från årskurs fyra, då har eleverna fått möjlighet att testa på spanska, tyska eller franska. Men 

från och med i år kommer språkundervisningen att börja i årskurs sex. 

Något som är viktigt för skolan är att eleverna inte blir stillasittande. På skolgården finns det 

en skolgårdslärare som kommer att erbjuda aktiviteter att göra på rasterna. 

– Vi vill uppmuntra till mycket rörelse i vår undervisning. Vi har alltid morgongympa varje 

morgon, året runt. Sen har vi ett samarbete med IFK Karlskrona som har en bollskola två 

gånger i veckan som vi erbjuder alla som är inskrivna på fritidshemmet. 

 

Alva och Ebba gör sin första dag i tredje klass på Bastasjö friskola. 

Foto: Staffan Lindbom 



 

Efter att alla lärare har bjudit på en dans på skolgården berättar rektorn att det är dags för 

tårta. Förskoleklassen får börja med att ställa sig på ett led bakom den tio meter långa 

rulltårtan. Lärarna står med handsprit och ser till att eleverna ”spritar” händerna innan de blir 

serverade tårta. 

– Vi följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer och har ett bra samarbete med 

kommunen. Vi har mejlat ut information till vårdnadshavare vad det är för förhållningsregler 

vi har. Att man ska lämna och hämta barnen utomhus, tvätta händerna ofta och har man 

symtom ska man stanna hemma, säger Annika Lundin. 

 

Signe blir serverad grädde till rulltårtan av rektorn Annika Lundin. 
Foto: Staffan Lindbom 
 

 



 
Bastasjö Friskola firar namnbyte och tio år. 

Foto: Staffan Lindbom 

Hilda njuter av tårtan. 

Foto: Staffan Lindbom 



 

Nils och Lipton ser fram emot att äta tårta. 

Foto: Staffan Lindbom 

 

 

Bastasjö Friskola firar namnbyte och tio år. 



Foto: Staffan Lindbom 

 

Minna, Lycke, Clara, Alva och Linn börjar förskolan den här terminen. 
Foto: Staffan Lindbom 
 


