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Hej alla föräldrar på Ärentunaskolan! 

Terminen börjar närma sig sitt slut och vi har nu bara fyra veckor kvar av terminen. Som ny 

rektor på Ärentunaskolan upplever jag denna första termin som oerhört positiv. Allt eftersom 

tiden går så ser vi också mer och mer vad vi behöver utveckla. 

Vi har nu haft vårt första skolråd, där 11 föräldrar finns med, mötet kändes väldigt positivt 

och vi från skolledningen upplevde att det målarbete som vi nu startat har fått en bra start och 

uppskattning från er föräldrar. Kontakten med föräldrar är viktig för att vi ständigt skall kunna 

bygga en bättre skola för våra barn och ungdomar. Om ni vill läsa mer om vad vi diskuterade i 

skolrådet kan ni läsa protokollet som ligger på vår hemsida.  

Vår självklara målsättning med målarbetet är att eleverna skall ha tydliga mål att arbeta mot, 

samt att vi kan hjälpa eleverna att höja sitt meritvärde till årskurs nio, så att alla elever kan 

komma in på det gymnasieprogram som de önskar. 

Under den senaste månaden har en hel del positiva saker hänt, alla elever i årskurs 6 har varit 

på Hälsoäventyret samt att vi under vecka 47 hade besök av Carina och Tomas från 

Hälsoäventyret då eleverna fick information om tobakens biverkningar. Eleverna fick också 

vara med i olika tävlingar där bland annat klass 6C vann glass till hela klassen. I slutet av 

vårterminen kommer alla elever i årskurs sex få möjlighet att skriva ett kontrakt med en vuxen 

om att inte börja med tobak. ( Tobaksfri Duo). 

Vi har nu också startat upp en läxhjälp för alla elever på tisdagar mellan 14.30- 16.00. Starten 

har varit lite trög men nu börjar allt fler elever att ta möjligheten att göra klar sina läxor redan 

i skolan. De som håller i läxhjälpen är volontärer som kyrkan hjälper till med. Jag uppmanar 

er föräldrar att påminna eleverna om denna hjälp, av egen erfarenhet vet jag att det inte alltid 

är så lätt att som förälder hjälpa till med läxor när ungdomarna kommer upp i tonåren. 

Vi har också startat ett samarbete med Schysst Framtid som är ett projekt tillsammans med 

KFUM Basket. Deras elitspelare träffar våra elever i årskurs sex för att bland annat prata om 

hur man är en bra kompis. Schysst Framtid ordnar också en Luciavaka. Fredagen den 12/12 är 

en så kallad högriskkväll där många ungdomar drar runt på stan. De vill ge dem alternativ och 

därför bjuder de in till stor fest i Fyrishov med basketmatch, luciatåg och chans att vinna  

10 000 kronor!  Mer information om detta finns på www.schysstframtid.com/10000kronor. 

Vi är en stor skola med 513 elever och vi ser att vissa klasser fungera bättre än andra, för att 

alla elever skall känna sig trygga i skolan och kunna prestera bra resultat arbetar vi nu på olika 

sätt för att uppnå en bra trygghet och stämning bland eleverna: 

 Vi arbetar alltid med samtal med individuella elever och deras vårdnadshavare när 

något händer. 

 



 Vår kurator Birgitta och special pedagog Stefan har börjat träffa 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? 

 

 Vi har också ett trygghetsteam på skolan som leds av biträdande rektor Jonas och de 

arbetar med våra ”friendsare”. Vi vill utveckla det främjande och förebyggande 

arbetet. Eleverna i åk 8 och 9 kommer att få göra ett bildspel som illustrerar vår 

Likabehandlingsplan. 

 

 Vi har också ett utvecklingsarbete som syftar till att skapa vissa gemensamma 

strukturer som alla lärare arbetar efter; en ”Ärentunalektion”. 

 

 Vi vill också få skolan mer utsmyckad; personalen kommer att lägga en kväll på detta. 

Fler pingisbord är också på gång. Även en grundligare uppsnyggning hoppas vi på i ett 

senare skede. 

 

Elevutveckling 

Elevantalet kommer att öka de närmsta åren. På fyra års sikt har vi förmodligen 26 klasser, 

mot nuvarande 20, även om det är svårt att veta exakt hur många elever vi blir. 

 

Utifrån denna prognos behöver vi titta på hur vi skall öka våra lokaler. Även Pluggparadiset 

behöver mer lokaler. Vi tittar på CD-enheten som nu står tom, och det finns flera olika 

tänkbara alternativ. 

 

Det kommer även att bli en ny idrottshall från 2016, som kommer att byggas ihop med vår 

nuvarande. 

Gymnasievalet 

Vår SYV Marie Halvarson håller nu för fullt på med individuella samtal med elever från 

årskurs nio för att hjälpa dem att hitta rätt bland alla program och gymnasieskolor. Viktiga 

datum inför gymnasievalet: Sista ansökningsdag för nationell idorttsutbildning (NIU) eller 

riksidrottsgymnasium (RIG) är den 1/12.Ansökan till gymnasiet kan göras fr.o.m. 22/1 t.o.m. 

15/2 2015.De enskilda SYV-samtalen rullar på och fortsätter fram till 15/2 2015. 

Julavslutning 

Julavlutningen kommer att ske den 19/12. Eleverna i årskurs nio kommer på morgonen att åka 

med buss till Ärentunakyrka för en traditionell avslutning. Årskurs 6-8 kommer att har sin 

avlutning i matsalen i två omgångar. Förutom att skolledningen håller ett tal för eleverna 

kommer också präster från kyrkan att prata om varför vi firar jul. Exakta tider kommer med 

klassföreständarnas veckobrev. 

Jag vill som avslutning tacka alla föräldrar för ett gott samarbete denna min första termin som 

rektor på Ärentunaskolan. 

God Jul och Gott Nytt År! 

Leif Ericsson 

rektor 


