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Hej 

Vi närmar oss nu slutet av höstterminen 2015. En termin som har varit positiv och negativ. 

Det tråkiga är den förstörelse och de inbrott vi hade under några veckor i oktober. Polisen har 

meddelat att de har misstänkta men att inget ännu är klart. 

 

Som ni alla vet så har vi haft en stor flyktingström till Sverige och vi har fått möjligheten att 

hjälpa 12 ensamkommande pojkar som nu har börjat sin skolgång hos oss. Starten har varit 

väldigt positiv med 12 ungdomar som längtat efter att få börja skolan. Det är med stor glädje 

jag har mottagit mail från många av er föräldrar som vill hjälpa till på olika sätt för att dessa 

ungdomar skall få en bra start i Sverige. Vi har också fått många elever som vill ställa upp 

som faddrar för våra nya elever. Även föreningsverksamheten och kyrkan i Storvreta har ställt 

sig positiva till att hjälpa till med fritidsverksamhet för dessa ungdomar. I samband med 

starten av den nya förberedelseklassen har vi också kunnat anställa mer personal, ingen av 

våra gamla elever ska bli lidande för att vi har fått en ny klass. 

 

Julavslutning 

Julavslutningen äger rum måndag 21/12 kl 8.20-10.00. Våra nior har sin avslutning i 

Ärentuna kyrka (bussar går till och från skolan), sexor, sjuor och åttor har avslutning på 

skolan. Skolbussar hem avgår från skolan ca 10.10. 

 

Skolans värdegrundsarbete 

Vi har tidigare berättat att alla klasser varje vecka har en lektion på temat värdegrund. Skolans 
uppdrag är inte bara att eleverna skall inhämta och utveckla kunskaper, vi skall även förmedla och 
förankra respekt för samhällets grundläggande värden. Så här står det i läroplanen: ”…de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 
Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och 
respekt för vår gemensamma miljö. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta 
är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.” (Ur Lgr 11). 

Under första delen av hösten hade värdegrundsarbetet fokus på hur vi arbetar tillsammans på 
skolan. Vi gjorde bland annat en rejäl revidering av ordningsreglerna och arbetade i klasserna med 
olika typer av diskussioner och övningar. Under oktober-december har alla klasser läst och arbetat 
med boken ”Om det var krig i Norden”, av Janne Teller. Boken tar upp frågor om bl a krig och flykt, 
vilket som vi alla vet är mycket aktuellt idag. 

I vår kommer värdegrundsarbetet att fokusera på hur vi umgås på internet. Många av oss, inte minst 
våra ungdomar, tillbringar en stor del av sin tid på nätet, vilket naturligtvis kan vara både på gott och 
ont. Baksidan är bl a trakasserier och kränkningar som kan uppstå i dessa sammanhang, och då det 
även gäller våra ungdomar kommer vi att arbeta med det. I samband med detta hoppas vi också 
kunna bjuda in er som vårdnadshavare till en kväll med samtal och utbildning om dessa frågor. 

 

 



Lovdagar mm under vårterminen 

Vårterminens skolstart är måndagen den 11 januari och vi går då enligt schemat. 

Övriga dagar som eleverna är lediga under vårterminen är enligt nedan: 

 

Vårterminen 2016 

Vårterminen 2016 börjar måndag 11 januari och slutar torsdag 9 juni.  

Lovdagar 

 sportlov: måndag 22 februari–fredag 26 februari 

 påsklov: tisdag 29 mars–fredag 1 april 

 fredag 6 maj 

 måndag 9 maj 

Nationella prov 

Här nedan kommer information när de olika nationella proven är under vårterminen. 

Nationella prov görs i årskurs 6 samt årskurs 9. De muntliga proven har gjorts de senaste 

veckorna. 

Läsåret 2015/2016 årskurs 6 

Observera att de muntliga delproven, delprov A, som ingår i alla ämnesprov ska genomföras på hösten, under 

provperioden 2 november – 11 december 2015. 

Ämne Delprov Vecka Provdatum Provtid 

svenska, svenska 

som andraspråk 
A 45-50 

2 nov – 11 dec 

2015 

60-80 minuter, helklass + 30 

min* /grupp om 3 elever 

svenska, svenska 

som andraspråk 
B1+C1 6 

tis 9 februari 

2016 
80 + 70 min* 

svenska, svenska som 

andraspråk B2+C2 6 
tors 11 februari 

2016 
80 + 60 min* 

matematik A 45-50 
2 nov – 11 dec 

2015 

ca. 30 min/grupp om 3-4 

elever* 

matematik B+C 14 
ons 6 april 

2016 

delprov B: 40-60 min* 

delprov C: 60-80 min* 

matematik D+E 14 fre 8 april 2016 
delprov D: 60-80 min* 

delprov E: 40-60 min* 

engelska A 45-50 
2 nov – 11 dec 

2015 
ca. 15 min per elevpar* 

engelska B 16 
tis 19 april 

2016 

70 min + rast 30 min + ca 45 

min* 

engelska C 16 
fre 22 april 

2016 
45 min* 



Läsåret 2015/2016 årskurs 9 

Ämne Delprov Vecka Provdatum Provtid 

svenska, svenska som 

andraspråk 
A 45-50 

2 nov – 11 

dec 2015 

110 min/grupp om 3-5 

elever, varav 30-60 min 

är förberedelsetid* 

svenska, svenska som 

andraspråk B 11 
tis 15 mars 

2016 

45-60 minuter + 140 

min* 

svenska, svenska som 

andraspråk C 11 
tor 17 mars 

2016 
200 min* 

biologi/ fysik/ kemi A1+A2+A3 15 
fre 15 april 

2016 

75 min + 

rekommenderad rast + 45 

min + rekommenderad 

rast + 30 min* 

biologi/ fysik/ kemi B 
fr.o.m. 

v. 11 

icke 

tidsbunden 
30 + 30 min* 

engelska A 45-50 
2 nov – 11 

dec 2015 

ca. 15-25 min per 2-3 

elever* 

engelska B 17 
mån 25 april 

2016 

90 min + rast 30 min + 

ca 50 min* 

engelska C 17 
ons 27 april 

2016 
80 min* 

matematik A 45-50 
2 nov – 11 

dec 2015 
ca. 20-30 min per grupp* 

matematik B+C 19 
ons 11 maj 

2016 
80 min* 

matematik D 19 
fre 13 maj 

2016 
100 min* 

geografi/ historia/ 

religionskunskap/ 

samhällskunskap 

A 20 
tis 17 maj 

2016 
120 min* 

geografi/ historia/ 

religionskunskap/ 

samhällskunskap 
B 20 

tors 19 maj 

2016 
120 min* 

 

God Jul och Gott Nytt År önskar skolledningen på Ärentunaskolan 

 

 

Leif Ericsson   Jonas Olsson 

Rektor   bitr. rektor 


