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Hej alla föräldrar med barn på Ärentunaskolan! 

 

Mitt första läsår som rektor på Ärentunaskolan är nu snart slut. Det har varit ett positivt år där 

vi har startat en del förändringar som bland annat att alla elever ska sätta upp betygsmål samt 

att alla lärare skall följa strukturen för Ärentunalektionen. Vi har också försökt förbättra 

kommunikationen med er föräldrar genom veckobrev från klassföreståndare och rektorsbrev. 

När vi nu avslutar detta år är det viktigt att utvärdera de förändringar som gjorts för att se om 

det gett resultat samt finslipa och se till att det fungerar ännu bättre. Det är ett arbete som 

ledning och lärare nu skall avsluta efter terminen är slut. Vi kommer också titta på svaren från 

de elevenkäter som gjorts och titta på betygsresultat samt resultat från de nationella proven. 

Utifrån elevenkäterna som nu är sammanställda kan vi bl.a. se att vårt målarbete har gett 

resultat, fler av våra elever än i kommunen i genomsnitt vet vad som krävs för att nå målen i 

de olika ämnena. Det vi bl.a. behöver utveckla är att öka elevernas nyfikenhet och lust att lära 

sig mer.  

Utvärderingarna från elever och olika resultat skall till hösten utmynna i en verksamhetsplan 

som skall prioritera våra fortsatta satsningar för att höja elevernas kunskaper och 

betygsresultat. En sak som vi redan nu arbetar med är att det på vår hemsida till hösten skall 

finnas en gemensam struktur för terminsplaneringar i de olika ämnena. Vi hoppas att detta 

bland annat skall hjälpa er föräldrar att se vilka områden, kunskapskrav och förmågor som tas 

upp och när för de olika årskurserna och ämnena.  

 

Under våren har det som ni säkert vet varit oroligt i Storvreta med förstörelse. Ärentunaskolan 

har också blivit drabbad av detta med ett par inbrott samt glaskrossning, Trots att 

nattvandrarna gör ett fantastiskt arbete så händer detta. Skolan har ett samarbete med polisen, 

kommunen och föreningar för att få ordning på detta men det krävs att alla som bor i området 

hjälper till att anmäla bus som sker. 

 

Kort information 

 Skolan söker nu några nya lärare till hösten. De lärare som vi redan nu vet slutar är 

Paula Rohbe i spanska/ engelska. Vi söker också ny träslöjdslärare ( Hanna Lundin), 

och en ny idrottslärare som skall vikariera för Louise Widbäck som är föräldraledig. 

 Vi kommer från och med i höst se till att det finns två klassföreståndare i de flesta 

klasser. 

 Vi är jätteglada att 18 elever i årskurs 8 har anmält sitt intresse för att göra en mattetest 

för att se om de kan börja läsa gymnasiematte redan till hösten. De som klarar testen 

får möjlighet nästa läsår att läsa gymnasiematte på Lundellska skolan på tisdagar 

kl.15-16. 

 Elever som är berättigade till busskort kommer att få dessa hemskickade per post 

innan höstterminen börjar. 

 Våra pojkar i årskurs sex blev skoldistriktsmästare i innebandy och flickorna i årskurs 

sex tog en silvermedalj, STORT GRATTIS! 

 Skolmästare i pingis detta år blev Simon Granelli i åk 6. Grattis! 

 

 

 

 

 



 

Avslutning den 9 juni 

Avslutningen  för läsåret sker traditionsenligt utomhus klockan 19.00 på Ärentunaskolan. I 

händelse av regn är vi i sporthallen. 

 

 

Kalendarium för läsåret 2015/2016 

 

Höstterminen 2015 

Höstterminen 2015 börjar för elever tisdag 18 augusti och slutar måndag 21 december. 

 

Lovdagar 

 måndag 28 september 

 höstlov (kulturlov): måndag 26 oktober–fredag 30 oktober 

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 

Tack för ett gott samarbete detta läsår och hoppas att ni alla får en skön och vilsam 

sommar! 

 

Leif Ericsson 

rektor 

 

 

 


