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Kungl. Musikhögskolans projekt Libravoice syftar till att utveckla skolans 
musikundervisning, verka för alla barns rätt att få ta del av kulturella utbud, 
verka för kulturell integration och skapa musikaliska mötesplatser och 
nätverk. 
Kvarnbyskolan tilldelades i juni 2020 Kungl.Musikhögskolans Certifikat 
för mycket goda resultat, efter att ha deltagit i Libravoices 
utvecklingsarbete under läsåret 2019-2020. 
För att bibehålla Certifikatet krävdes att Kvarnbyskolan under läsåret 2020-
2021 skulle fortsätta att utveckla verksamheten i enlighet med de kriterier 
som var grunden för tilldelningen av Certifikatet. 
I det följande redovisas kortfattat vad skolan har åstadkommit under läsåret, 
utifrån respektive kriterium. I en bilagedelen finns detaljerade rapporter 
från deltagande lärare  och samarbetspartner. 

Certifieringskriterier 
 
Skolan ska 
- ha en dokumenterat mycket god musikundervisning i alla 
klasser. 
 
Musikundervisningen  i Kvarnbyskolan karakteriseras av bl.a. 
följande: 
Förskoleklasserna har fortsatt med schemalagd musikundervisning med 
utbildad musiklärare. Musikundervisningen äger rum i musiksalen. 
Lågstadiet Under föregående läsår låg fokus på sång, sånglekar, rörelse, 
rytmer och klanger, även gestaltning. I år har eleverna börjat skapa egna 
melodier. Eleverna har fått bekanta sig med musiksymboler och annan 
enkel musikteori. De kommer därigenom att ha en bättre förförståelse inför 
musikmoment då instrument ska introduceras. 
Mellanstadiet Musicerande och musikskapande: Sång; kanon, stämsång, 
solosång, gruppsång, allsång, sångsamlingar, körkonserter, sångskatter. 
Musikens verktyg: Rösten som instrument. Ackord-och melodiinstrument; 
bleck-blås, gitarr, piano, bas och trummor i ensemblespel och som underlag 
för att lära ut musiksymboler/noter/ackord. Elevernas egna idéer kring 
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musikens utformning. Känna puls, rytm och form. Egna melodier i notform. 
Musikteori. 
Musikens sammanhang och funktioner. Ord och begrepp, betydelsen sång 
och text, upplevelser av musik. Instrumentfamiljerna. Olika musikgenrer. 
Musik och påverkan. Folkmusik från olika länder. 
 
Årshjulet 
Kvarnbyskolan har ett årshjul för kulturella aktiviteter kopplade till 
ämnesundervisningen och läroplanens målsättningar. Här finns ett antal 
återkommande och tidsbestämda evenemang för hela skolan beskrivna . 
Många aktiviteter har p.g.a. samhällets restriktioner inte kunnat genomföras  
under läsåret. Följande har dock ägt rum med inspelat material och visats i 
klassrummen för hela skolan: 
Tvåornas kör. Årskurs 2 uppträdde med orkester från Kulturskolan. Film spelades in och 
visades för alla.  
FN – dagen. Kör-konsert av årskurs 3 . Film gjordes. Biträdande rektor höll ett FN-tal. 
Filmen visades för hela skolan. 
Nobeldagen – Elever skrev dikter. Priset delades ut och allt uppmärksammades i skolan 
via en Teams-sändning.  
Julavslutning – Teamslänk- konsert med musiklärarna i tomtedräkt och rektor. Alla elever 
sjöng med från klassrummen, där konserten visades på storbild. 
Världsboksdagen firades digital  varje klassrum. Många aktiviteter.  
Vårinsjungningen  (alla sjunger) skedde  digitalt i klassrummen. Rektor höll tal, 
musiklärarna fanns på film och alla sjöng till filmen i klassrummen. 
Skolavslutningen Filmade kulturaktiviteter under året visas upp för hela skolan. 
Avslutning i klassrummen via storbild, där rektor håller tal och eleverna sjunger till 
musiklärarnas förinspelade film. 
 
- förtjänstfullt ha samarbetat med andra kulturinstitutioner 
 
Samverkan 
Kvarnbyskolan har under läsåret intensifierat samarbetet med olika 
institutioner. Följande verksamheter har ägt rum 
”Kultur för alla” Samarbete med Kulturskolan varje vecka för lågstadiet och mellanstadiet 
under fritistid. På tisdagar för årskurs 3 och 5 med sång/sångensemble, träblås och 
bucketdrumming ( ca 8 elever/grupp). På torsdagar för samma årskurser: indisk dans, 
rytmik, egna koreografier och drama. Ledare är  lärare från Kulturskolan med olika 
specialiteter, som tillsammans med personal från Kvarnbyskolan lett aktiviteterna.  
Tvåornas kör Samarbete mellan Kulturskolans lärare och klasslärare och musiklärare på 
skolan kring material som arbetats fram centralt för årskurs 2 -elever i Stockholm. 
Eleverna sjöng med orkester från Kulturskolan. Konserten filmades och visades för alla 
klasser i skolan. 
Genom samarbete med stiftelsen Dans i skolan har Kvarnbyskolan kunnat erbjuda 
obligatorisk dansundervisning med professionella danspedagoger till alla elever i årskurs 1. 
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Dansundervisningen sker i  ämnesövergripande samverkan med klasslärarna och syftar till 
att ge eleverna möjlighet att hitta icke-verbala och konstnärliga uttrycksformer där dansen 
är språket. Finansieras genom Dans i skolan och Skapande skola.   
Klassisk musik med Lönnebergakvartetten. Stråkkvartetten håller en konsert i mindre 
format  ( coronarestriktioner) för årskurs 3. Interaktivt möte mellan barn och professionella 
musiker och instrument. 
Sveriges schackförbund. Eleverna spelar schack både på fritidstid och skoltid med öppen 
schackverksamhet för alla. Ett gemensamt språk som främjar integration och samarbete.  
Ansvarig lärare finns på skolan.  
”Kulan”- kulturutbud för barn och unga i Stockholm Genom att utnyttja de 
kulturpremier som Kulan erbjuder fick skolan möta rapartisten  Jesse P som i digital 
streamad version på storbild mötte eleverna vid två tillfällen. Eleverna skapade texter 
tillsammans med artisten i workshopform. 
Konstskola  En egen konstskola  med ateljé har vuxit fram på Kvarnbyskolan. Öppen varje 
dag på rasterna för mellanstadiet. För årskurs 3s fritidshem tisdagar och torsdagar.  För 
mellanstadiets klubbverksamhet  på  torsdagar. 
 
-arbetat utifrån en kulturplan där elever garanteras 
kulturella upplevelser 
Den kulturplan som antogs i maj 2020 hade målsättningen att eleverna på 
Kvarnbyskolan skulle erbjudas aktiviteter med nedanstående inriktning. 
Pandemin och samhällets restriktioner gjorde det i vissa fall omöjligt att 
omsätta alla mål till verklighet. Det som har genomförts är markerat .   
                                                                                                                                                                              
Ett besök på en institutionsteater där någon föreställning visas som engagerar och 
intresserar eleverna. 
 

  Ett besök på en mindre teater alternativt ett besök på skolan av en teatergrupp.  

  En konsert, gärna med klassisk musik eller annan musik som eleverna vanligtvis inte 

kommer i kontakt med.  

 En dansföreställning med professionella dansare.  

 Ett besök på ett museum.                                                                                                                                             

Besök på Skansen. 

Ett besök av en författare på skolan.  

Besök av serietecknare. 

 Danslektion på skolan med danslärare.  

 Orkesterspel på skola.                                                                                                                                                                   

Besök på Berättarministeriet. 

Teaterarbete/musikalarbete på skolan/workshop.     
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Exempel på kulturaktiviteter under läsåret:                                                                                                                             

Årskurs 2 
Konserthusets Play livesändning av Drillar och draköron. 

Arbete med Nobelpriset i litteratur tillsammans med författare Gunilla Lundgren. 

Årskurs 3 
Dans-och musikföreställningen Hör du vinden? Föreställning på skolan. 

Cirkusföreställning med Cirkus Cirkör. 

Teaterföreställningen Ung Drottning Christina. Digital föreställning i klassrummet. 

Årskurs 4  
Möte med rapparen Jesse P. 

Årskurs 5  
Medeltidsmuseet Guidad tur i Gamla Stan med guiden och barnboksförfattaren Gudrun 

Wessnert.     

                                                                                                                             

-skapat musikaliska möten med barn från andra skolor                                                              
Detta har tyvärr inte varit möjligt på grund av pandemin. 

-haft ett flertal musikaliska framträdanden för hela skolan 
där såväl elever som professionella musiker har uppträtt ( se 
Årshjulet) 
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Bilaga till underlag för fortsatt certifiering 
 

Klipp med kommentarer från deltagande lärare och 
samarbetspartners 
 
Årskurs 1 
Dans som konstnärligt uttryck och kommunikation.  
I danslektionerna använder vi kroppen, ”knoppen” och inte minst känslorna. 
Här finns utrymme för fantasi och skapande i tydligt strukturerade lektioner 
där alla elever kan känna sig trygga. Vi inspireras av musik, tankar, språk, 
varandras rörelser, årstidsväxlingar och mycket mer.  
Danslärarens verktyg är det egna dansuttrycket, blicken och rösten, varierad 
musik, korta och tydliga instruktioner, visuella och auditiva signaler. 
Rytmen är genomgående ett viktigt inslag. I allt vi gör på lektionerna tränar 
vi kroppskännedom, musikalitet, rytmkänsla, motorisk reaktionsförmåga, 
rumsuppfattning och språkförståelse.  
 
Dans - svenska 
I dansen blir det talade språket konkret, när läraren t.ex. säger –”upp” görs 
det samtidigt synligt med kroppen. Lärarens instruktioner kvitteras på ett 
fysiskt sätt, det syns direkt om alla förstått eller ej. Även nyanlända barn 
utan kunskaper i svenska som kommer in i klasserna kan delta och får en 
skjuts i sitt nya språk.                                                                                      
 
Dansgestaltning kopplar tankar och känslor till kroppens uttryck, utmanar 
eleverna till utveckling av sitt rörelsespråk. I dansen kommunicerar och 
instruerar läraren med stark närvaro och personligt uttryck för att locka 
fram elevernas inneboende dansglädje. Elevernas spontana kreativitet och 
energi får utlopp i dansen.  
Dans kan vara konkret eller abstrakt, vacker, känslosam, glädjande, 
provocerande, knäpp och så mycket mer…. som livet självt. 
Dansen kan inte i sin helhet beskrivas med ord, den är ett språk i sig själv. 
För att förstå detta kroppsliga och sinnliga behöver vi dansa!!!  
 
Hur har det gått hittills, vad händer sen? 
Eleverna är spontana, kreativa och har mycket rytm och rörelse i kroppen, 
vilket syns på danslektionerna. Barnen utvecklas både när det gäller att 
samarbeta med varandra och i förståelsen av olika ord och begrepp som 
används under danslektionerna. I dansen får eleverna träning i att hitta sin 
plats i rörelse med respekt för klasskamrater och lärare. Att känna glädje 
och vara energisk i sin dans i samspel med klassen är stärkande för individ 
och grupp. En hel klass med starka rörelseimpulser i stor sal med mycket 
musik och ljud av allas kroppar som rör sig är härligt när det flyter som det 
ska. För att det ska fungera gäller korta och tydliga instruktioner, snabba 
övergångar från en övning till nästa och inte minst ett bra samarbete mellan 
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danslärare och medföljande klasslärare/idrottslärare/fritidspersonal. Det är 
ett bra arbetsklimat i båda klasserna och jag som danslärare upplever att 
skolan känns välkomnande och öppen. Mycket glädjande är det också att 
Elvir Krslak, skolbibliotekarien har tagit initiativ och inspirerat till 
samarbete med dansen. Nu finns en kort koreografi med bok som övas in 
med barnen. Vi kommer att filma dansen utomhus i samband med 
Världsbokdagen 23 april. Vi gör detta utan publik p.g.a. Covid-
restriktionerna men filmen ska visas för resten av skolan. I samband med 
detta har vi naturligt kommit in på läsandet, alla barnen är angelägna om att 
få visa vilken bok de har med sig.  
Nu är det snart dags att få framträda, det kommer att bli spännande för 
eleverna och ge stärkt gruppkänsla. Troligen kommer det att ge mersmak så 
vi satsar på att göra ytterligare dans att visa innan sommarlovet.  
Dansen är ett språk som barnen har rätt att få utveckla. Dansen kan ge 
eleverna ytterligare verktyg i kommunikationen med sig själva och sin 
omvärld. Jag hoppas att Kvarnbyskolan fortsatt vill ge eleverna möjlighet 
att utforska dansen på lektionstid.  
När vi får träffas i större grupper igen föreställer jag mig att skolan kan göra 
konstnärliga samarbeten med musik, sång och dans.  
Att skolan tar in dansen som ett kunskapsområde breddar synen på 
praktiskt-estetiska ämnen och visar både elever och personal att konst och 
kultur existerar som yrkesområde. Ord som koreograf, kompositör, dansare, 
musiker, illustratör, författare behöver uttalas i skolans värld. Elever 
behöver upptäcka sina förmågor att vara medskapande inom olika 
konstområden.  
 
Dans och andra praktiskt-estetiska ämnen kan göra skolan synlig genom 
återkommande events, knyta band mellan elever/klasser/lärare och vara ett 
sätt att involvera föräldrar. Dessa ämnen kan också användas som verktyg i 
lärandet inom kärnämnena. Antingen direkt, under ledning av en 
danspedagog/musikpedagog i kompanjonlärarskap med klasslärare som har 
kompetens i kärnämnet. Eller ”associativt,” genom att klassläraren deltar i 
de praktiskt-estetiska lektionerna och i sin egen undervisning lyfter upp/in 
begrepp inom kärnämnet, t.ex. matematik.    
Tina Wezelius Grebacken, danslärare i årskurs 1 
 
Årskurs 2 
Det är helt fantastiskt vad mycket det finns under Kulan. Hoppas verkligen 
att pandemin tar slut så möjligheterna öppnar sig för oss att kunna delta på 
fler kulturella aktiviteter igen. 
Vi har i alla fall försökt vara lite kulturella med vår fina 2:a under läsåret 
och lyssnat på Konserthusets Play livesändning. Det var Drillar och 
Draköron. Lennart Hellsings saga med symfoniorkestern som spelade 
passande musik till. Allt för att presentera de olika instrumenten i orkestern 
för barnen. Konserten varade i ca 45 min och vår klass satt helt fascinerade 
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och bara lyssnade och när det var slut frågade de om det inte skulle komma 
mer. Mycket proffsigt framförande av orkester m.fl. 
Under ht jobbade vi med Nobelpriset i litteratur, ett projekt i Rinkeby-
Tensta som funnits i över 30 år. Detta var under ledning av författare 
Gunilla Lundgren. Hon har arbetat med skolorna i olika projekt under 
många år och har även varit på Kvarnbyskolan. Eftersom jag varit med 
tidigare kontaktade hon mig i ett annat ärende och då fick vi chansen att 
vara med denna gång. 
Vår klass fick måla fina skyltar med Välkommen till Rinkeby på barnens 
olika modersmål. Här fick vi ta hjälp av föräldrarna så barnen sa rätt och 
stavade rätt på sina skyltar. Meningen var att Litteraturpristagaren i 
litteratur, Louise Glück skulle komma till Rinkeby bibliotek i samband med 
nobelprisutdelningen. Nu blev ju allt digitalt i år så det fick bli en film och 
ett fint häfte istället till henne. 
Barnen blev filmade när de sa Välkommen till Rinkeby på sitt språk och det 
blev riktigt bra. Vi tränade varje dag i flera veckor inför inspelningen. 
Häftet blev mycket bra och det har funnits på personalrummet sedan 
Nobeldagen. Vi fick ett personligt tack från Louise Glück och det kändes 
fantastiskt och overkligt. Skyltarna vi gjorde sitter fortfarande uppsatta i 
vårt klassrum men ska sedan arkiveras på Nobelmuseet i Gamla Stan. 
Gunilla Lundgren skriver nu en bok som handlar om Rinkeby 50 år. Den 
boken kommer vi också vara med i, skyltarna ska finnas med. Jag har hjälpt 
Gunilla Lundgren lite att ordna med en översättning, en dikt som ska finnas 
med i boken översatt till olika språk. Jag har varit mellanled kan man säga.  
Karin Liljeholm, förstalärare lågstadiet Kvarnbyskolan 
 
Årskurs 3 
Föreställningen  ”Hör du Vinden” i regi av Ingrid Olterman var en dans- 
och musikföreställning som gästade oss den 12-13 december förra året. De 
kom hit på torsdag morgon och byggde och repade som de själva uttryckte 
det. Föreställningen var fantastisk, med en otroligt duktig slagverkare ( 
många fastnade för honom) och dansare. Det var mycket ljud, rörelse och 
kraft i rummet. Många av barnen skrattade och levde sig in i föreställningen 
på ett fint sätt. De var minst fyra stycken som efteråt frågade hur man kunde 
lära sig att spela trummor. Föreställningen drog med sig barnen och livade 
upp dem, som nästan alltid, efter en kulturföreställning. Många blev nyfikna 
på de olika slagverken, vad de hette och hur han bar sig åt när han spelade 
på dem. 
En av anledningarna till att jag valde den här föreställningen var att det var 
dans och musik. Många gånger kan det vara svårt att hänga med i repliker 
och dialoger i en teaterföreställning, speciellt för våra barn. Och då är 
risken att man missar hela poängen. Här var rörelsen och musiken i centrum 
och det är ett uttryckssätt/språk som alla förstår.  
Jag rekommenderar varmt den här föreställningen till fler klasser på 
Kvarnbyskolan. 
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Cirkus Cirkör gästade oss fredagen den 13 december. Det var en 
workshop under hela dagen som treorna fick ta del av. Det var idel lovord 
från alla tre klasser. Vår klass kom sist på em. och då var alla elever ganska 
trötta. Det var en del svårigheter att lyssna koncentrerat på deras 
instruktioner men förutom det gick det bra. Alla fick göra 
samarbetsövningar med sina kamrater som de kanske inte annars brukar 
leka med. Alla var delaktiga då pedagogerna hade med sig olika redskap 
som passade var och en. Till exempel tallrikar att balansera på eller stavar 
att rulla nerför sina armar. Varje barn hittade sin ”grej” att öva på. Det var 
glädjande att se hur hela klassen var inkluderad i workshopen. Oavsett 
kroppsstorlek och särskilda behov. Barnen tyckte det var jätteroligt. 
Jag ser gärna fler besök från Cirkus Cirkör i framtiden. Där alla klasser på 
skolan får chans att delta! 
Marina Jarlinius, lärare lågstadiet Kvarnbyskolan 
 
 
Föreställningen Ung Drottning Christina ( digital föreställning i 
klassrummet) var baserad på en folksaga. Tema vår familj, relationer och 
mobbning. 
Afrah Assad 
 
Världsbokdagen på Kvarnbyskolan 
 
“På Världsbokdagen (World Book and Copyright Day) den 23 april 
uppmärksammar Unesco  
böckers, författares och upphovsrättens betydelse för att sprida idéer och 
kunskap  
och för att bidra till förståelse och tolerans mellan 
människor.”(www.unesco.se) 
 
Kvarnbyskolan kommer ha temat Astrid Lindgrens värld på 
världsbokdagen. Astrid Lindgrens berättelser är tidlösa och går över alla de 
gränserna som finns mellan människor. Sagor om Pippi, Emil, Karlsson, 
Ronja och Madicken är bara en liten del av allt Astrid har skrivit under sin 
tid men alla dessa kan räknas till svenska barnklassiker. Även världens 
största barn-och ungdoms litteraturpris fick namnet Astrid Lindgren 
Memorial Award (ALMA). Men det finns även en väldigt speciell 
anledning till att fira dagen i Astrid Lindgrens ära. I november 2020 var det 
75 år sedan första Pippiboken gavs ut i Sverige och världsbokdagen är en 
väldigt lämplig dag för att fira det! 
 
Från 1 tom 22 april kommer skolbibliotekarien varje dag inspirera både 
personalen och eleverna med temat Astrid Lindgrens värld (sånger, texter, 
fakta, filmer, m.fl). Fram till världsbokdagen erbjuds även varje dag 
aktiviteter med Astrid Lindgren temat på biblioteket. Eleverna som vill 
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skapa av egna mantlar och masker i tyg kan även anmäla sig hos vår sy-
/slöjdlärare efter skoltiden.  
 
Världsbokdagen kommer vara en maskeraddag då alla elever och personal 
uppmanas att klä ut sig till favoritkaraktärer från Astrid Lindgrens värld. 
Alla uppmanas också att önska Pippi stort grattis på hennes 75e 
födelsedag, vilket även kommer filmas och presenteras på 
skolavslutningen. Alla som vill delta i maskeradtävlingen veckan efter 
kommer att fotas och bilderna kommer ställas ut veckan efter, då alla kan 
rösta på sin favorit.  
Alla klasser kommer få göra ett Astrid Lindgren quiz och vi kommer ha 
en prisutdelning veckan efter. På elevernas ”lilla rast” på förmiddagen 
kommer vi ha ett dansevent av dansläraren Tina Wezelius och våra elever 
från årskurs 1. Eventet kommer filmas och visas i efterhand. På stora rasten 
(kl. 11-12) kommer fritidspersonalen att bedriva ansiktsmålning för alla 
barn som verkligen vill ha en ”finishing touch” på sin utklädsel.  
Veckan efter kommer vi att anordna en inspirerande bildutställning i 
skolans matsal där alla kan rösta på sin favorit. Alla klasser kommer få 
klistermärken som de kommer kunna rösta med. Slutligen kommer man 
även här kunna vinna en del priser.   
 
Prisutdelningen kommer ske preliminärt på fredag veckan efter 
världsbokdagen i respektive klassrum. På så sätt kommer vi med stor glädje 
fira världsbokdagen på Kvarnbyskolan! 
 
”Mer än någonsin, i en tid där de flesta skolor runt om i världen är stängda 
och människor måste begränsa sin tid utanför, bör böckernas kraft utnyttjas 
för att bekämpa isolering, stärka banden mellan människor, utvidga våra 
horisonter och samtidigt stimulera våra sinnen och kreativitet.” 
(www.en.unesco.org) 
                                                                                                                                                                       
Elvir Krslak, bibliotekarie Kvarnbyskolan 
 
Kulturskolan – Skolans samarbete med kulturskolan  
”Kultur för alla” är ett projekt i Kulturskolan, finansierad av Kulturrådet. 
Projektet finns i fyra stadsdelar i Stockholm varav Järva är ett. Att 
möjliggöra och erbjuda barn och unga konst och kultur, som annars inte 
skulle hitta till Kulturskolan. Att angå och ur ett demokratiskt perspektiv 
lyssna till vad barn och ungdomar efterfrågar, för att hitta engagemang, lust 
till skapande och självförverkligande. Men också ur ett bildningsperspektiv. 
På Kvarnbyskolan har vi på tisdagar åk 3 och åk 5 alltifrån 
sång/sångensemble, träblås, bucketdrumming i grupper om ca 8 elever. På 
torsdagar har vi indisk dans, rytmik, egna koreografier och drama. Målet är 
att presentera olika konstformer och uttryck för att eleverna sedan ska hitta 
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en konstform som tilltalar dem och söka till Kulturskolans ordinarie 
verksamhet och förkovra sig och hitta en meningsfull fritid.  
 
Johanna Linnaeus, Kulturskolan 
 
Aktuella länkar 
Dans i skolan hem (dansiskolan.se) 
Konstskolan fyllde 1 år  Mehmet Memo Kesmez fritidspedagog, 
Kvarnbyskolan. Film har gjorts. 
https://www.facebook.com/mehmet.m.kesmez/videos/4208574462509024/?
d=n 
Schackverksamheten ansvarig Björn Stenqvist, förstalärare idrott på 
Kvarnbyskolan. Film har gjorts. 
https://youtu.be/gfauD1uniRU 
 
 
 
Uttalande från Rektor 
Kultur fyller fortfarande en viktig funktion på Kvarnbyskolan inte bara i de 
fall kultur står inskrivet i kunskapskraven i skolans olika ämnen utan också 
utifrån andra uppdrag som skolan har som formulerats i läroplanens 
inledande kapitel. Detta har inte minst fått erfara under detta ”pandemiår”. 
Skapade inom olika kulturella uttryck som vi ändå lyckats genomföra har  
erbjudit eleverna en möjlighet att processa känslor och utveckla sin 
personliga identitet. Att t.ex. själv måla en tavla eller dansa kan med andra 
ord bidra till att utvecklas som person på många olika plan.  
Vi hoppas att vi under läsåret 21/22 kan återgå till en mer normal situation 
där vi kan mötas i IRL och komma tillbaka till att samlas på skolan men 
också sjung tillsammans med elever från andra skolor och inför publik. 
 
Robert Staby, rektor Kvarnbyskolan 
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