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***** 

 

Hej alla föräldrar på Ärentunaskolan! 

 

Hoppas Ni alla haft en skön helg med förhoppningsvis en del ledighet. 

När vi nu startar upp vårterminen så är det med en del nyheter. Vi är medvetna om att det har 

varit oroligt i några av våra klasser under höstterminen. För att alla elever skall känna sig 

trygga och motiverade är det naturligtvis viktigt att skapa tydliga strukturer och ramar. Vi 

kommer därför med start i början av vårterminen att se till att varje lektion och lektionsstart 

har samma upplägg oavsett vilken lärare man har. För att få effektivare undervisning och 

större tydlighet för våra elever vill vi arbeta med gemensamma ramar som skall gälla på alla 

lektioner. 

 En Ärentunalektion kommer att se ut enligt följande: 

1. Elever ställer upp utanför, kolla att material är med 

2. Läraren släpper in eleverna som sätter sig på fasta platser 

3. Dörren stängs; sena elever väntar till lärarens genomgång är klar, max 10 minuter 

4. Läraren presenterar målen för lektionen skriftligt och muntligt; genomgång 

5. Läraren släpper in sena elever när arbetet kommit igång/genomgången är över 

6. Läraren avslutar lektionen strukturerat; vad har vi gjort/lärt oss? Frågor? Läxa eller 

liknande till nästa gång? (Nästa lektion – vad behöver ni ha med er?)  

7. Tydligt gemensamt avslut av lektionen; snyggt i klassrummet, skjuta in stolar mm 

Varje lektion skall vara” helig”; elever som kommer sent eller inte har rätt material med sig 

kommer därför att få känna av konsekvensen av att vänta utanför klassrummet tills 

genomgången är klar. 

Ärentunalektionen kommer alltså att gälla för alla klasser. 

 För de klasser som fortfarande är oroliga kommer vi fortsätta med: 

 Att vår kurator Birgitta och special pedagog Stefan träffar klasser i mindre grupper 

och pratar om hur det är i klassen, hur man vill ha det, vad som är ”ok” i gruppen etc. 

Därefter återkopplar de till hela klassen; så här ser det ut, så här vill vi ha det. Hur når 

vi dit? Samma diskussion förs med lärarna i klassen och därefter skrivs en gemensam 

handlingsplan hur arbetet ska gå vidare. 

 

 Att vi fortsätter att aktivt arbeta med skolans trygghetsteam som leds av biträdande 

rektor Jonas och de arbetar med våra ”friendsare”. Vi kommer att utveckla det 

främjande och förebyggande arbetet. Eleverna i åk 8 och 9 kommer att få göra ett 

bildspel som illustrerar vår Likabehandlingsplan. 



 

 Att ha individuella samtal med elever och föräldrar till både elever som har svårt att 

koncentrera sig och till de som känner sig otrygga. 

 

Övriga nyheter 

Vi har nu tre pingisbord uppsatta i skolan så att eleverna kan få meningsfulla och aktiva 

raster. 

 

Vissa schemaändringar kommer att ske under vårterminen på grund av att några lärare 

kommer gå på föräldraledighet. Eleverna kommer att få reda på dessa första dagen i skolan 

och ni föräldrar kan titta på era barns schema på vår hemsida. 

 

Marie Andersson (texlilslöjd och svenska) kommer bara jobba första skolveckan och sen gå 

på föräldraledighet. Vikarie i textil kommer Vanja von Knorring att vara. Maries svenska 

kommer Charlotte Mahteme att ta hand om. Båda lärarna är behöriga och erfarna. 

 

Vår slöjdlärare Håkan Olsson är sjukskriven tom januari men vi räknar med att han sen är 

tillbaks. Detsamma gäller vår speciallärare Cecilia Alexandersson. 

 

Då vi ser att många elever behöver hjälp i matematik kommer vi att få en extralärare som 

heter Per-Olof Flodin. Vi hoppas också att hans tid skall räcka till att hjälpa elever som tycker 

matematik är roligt och siktar på höga betyg. 

 

Hanna Lindström är nu tillbaks från föräldraledighet och kommer nu att ta över 

hemkunskapen från Stina som slutar.  

 

Ferieskola kommer att erbjudas elever i åk 9 som ännu inte nått betyget E i svenska, engelska 

och matematik. Ferieskola kommer att ske både på sportlov, påsklov och sommarlov. 

Anmälan kommer att tas upp i samband med utvecklingssamtalen i åk 9 som sker under vecka 

4+5. Anmälan till ferieskolan ska göras senast den 30/1. 

 

Kalendarium för vårterminen 2015 

Vårterminen 2015  
Torsdag 8 januari - onsdag 10 juni  

Lovdagar för eleverna  
Sportlov måndag 16 februari - fredag 20 februari  

Påsklov måndag 30 mars - torsdag 2 april  

Torsdag 30 april  

Fredag 15 maj  

Måndag 18 maj  

  

Övriga viktiga datum under vårterminen 

Vecka 4+5 Utvecklingssamtal årskurs 6+9 

27/1 Teknikåttan. Nationell tävling i teknik för åk 8 

6/2 Elevrådets tävlingar/talangjakt 

11/2 Skolråd 

12/2 Idrottsdag 

Vecka 12-13 Utvecklingssamtal årskurs 7+8 

Vecka 16-17 PRAO för årskurs 8 

1-15/5 Omval till gymnasiet 

26/5 Klassens dag årskurs 6 + Operation Dagsverke för årskurs 7-9 

4/6 Ärentuna Games + Niornas fest 
  



Nationella prov åk 9 

Ämne   Provdatum 

svenska, svenska som andraspråk   Muntligt prov 20/4 

svenska, svenska som andraspråk   tis 17 mars 2015 

svenska, svenska som andraspråk   tor 19 mars 2015 

biologi/ fysik/ kemi   tor 16 april 2015 

biologi/ fysik/ kemi   icke tidsbunden 

engelska   Muntligt prov 20/4 

engelska   ons 22 april 2015 

engelska   fre 24 april 2015 

matematik   Muntligt prov 20/4 

matematik   ons 6 maj 2015 

matematik   fre 8 maj 2015 

geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskap   mån 11 maj 2015 

geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskap   tis 12 maj 2015 

Nationella prov åk 6 

Ämne   Provdatum  

svenska, svenska som andraspråk   Muntligt prov vecka 16  

svenska, svenska som andraspråk   mån 2 februari 2015  

svenska, svenska som andraspråk   ons 4 februari 2015  

matematik   Muntligt prov vecka 16  

matematik   tis 24 mars 2015  

matematik   tor 26 mars 2015  

engelska   Muntligt prov vecka 16  

engelska   ons 15 april 2015  

engelska   fre 17 april 2015  

geografi/ historia/ samhällskunskap/ religionskunskap   tis 28 april 2015  

geografi/ historia/ samhällskunskap/ religionskunskap   ons 29 april 2015  

biologi/ fysik /kemi   tis 5 maj 2015  

biologi/ fysik /kemi   tor 7 maj 2015  

 

Avslutningsvis vill jag önska er en god fortsättning på det nya året och hoppas på ett fortsatt gott 

samarbete med er föräldrar. Tillsammans ska vi utveckla Ärentunaskolan till Uppsalas bästa 

högstadieskola! 

Med vänlig hälsning 

Leif Ericsson 

rektor 


