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Hej alla föräldrar på Ärentunaskolan! 

Halva terminen har snart gått och vi närmar oss nu våren med raska kliv. Första delen av 

terminen har präglats av influensa och magsjuka bland både elever och personal men jag 

hoppas att den tiden nu är över. Det är alltid olyckligt när personal blir sjuka och vi är tvungna 

att sätta in vikarier, det skapar alltid en oro bland eleverna. Glädjande är dock att våra 

långtidssjukskrivna lärare Håkan Olsson (slöjdlärare) och Cecilia Alexandersson 

 ( speciallärare) nu är friska. Tråkigt är dock att Paula Rohbe ( spanska och engelska ) är 

långtidssjukskriven samt att Louise Widbäck ( idrott och svenska) nu är sjukskriven sista 

tiden av graviditeten. 

Vikarie för Paula kommer resten av terminen blir Luisa Burgos Barrios i spanska och Samira  

Jassim kommer ta över engelskan. Luisa och Samira är nyanställda, båda är behöriga lärare. 

Vikarie för Louise Widbäck blir Ernest Mrkalj i idrott samt  Charlotte Mahteme i svenska i 

6A samt Ida Norström i svenska 7A. Charlotte och Ida arbetar redan på skolan och är båda 

behöriga. 

 

I mitt förra rektorsbrev skrev jag bland annat om att vi nu startat upp Ärentunalektionen. Vi 

upplever att detta har blivit bra och att eleverna är duktiga på att följa detta. Denna struktur 

som nu alla lärare följer skapar en tydlighet både för elever och lärare. 

 

Vi har också nu lagt ut terminsplaneringar på vår hemsida (se vänstra marginalen). Dessa 

planeringar är lite olika upplagda men till hösten kommer vi ha ett mer enhetligt upplägg. Ni 

som föräldrar har där möjlighet att se vad eleverna kommer att arbeta med i de olika ämnena, 

vilket hjälper er att ha ett samtal med era ungdomar om vad som händer i skolan. En ny 

hemsida kommer också att publiceras i april. 

 

Under sportlovet hade elever i årskurs 9 möjlighet att få extra hjälp i svenska, engelska och 

matematik, Glädjande var att hela 17 elever tog chansen att få hjälp att förbättra sina 

kunskaper under denna ”lediga” vecka. 

 

Vad har hänt i övrigt under terminen? 

 Innan sportlovet hade vi en lyckad idrottsdag där vi bland annat var och åkte skidor i 

Romme med drygt 200 elever. 

 Årskurs 6+9 har haft utvecklingssamtal i början av terminen. Övriga kommer nu ha de 

närmaste veckorna. 

 Nationella proven har startat både för årskurs sex och nio. 

 

Vad är på gång? 

 Ärentunaskolan är med i projektet Skapande skola vilket innebär att vi arbetar 

tillsammans med olika aktörer som arbetar inom kultursektorn. Nu närmast gäller dans 

för åk 8. Torsdagen den 19 mars är det danskväll med levande orkester i matsalen. 

Även ett konstprojekt är på gång inom ramen för Skapande skola. 

 Eleverna kommer den närmaste tiden få svara på enkäter, en som alla elever i 

kommunen får svara på som gäller vår skolas arbete och en enkät som årskurs 7 och 9 

får svara på som gäller liv och hälsa. Enkäterna kommer sen sammanställas och är en 

utgångspunkt i vårt fortsatta utvecklingsarbete. 

 Årets skolavslutning kommer att ske tisdagen den 9 juni kl. 19.00 



 Den 10 april kommer våra elever få träffa författaren och stå-upparen Jonas 

Helgesson. Jonas har tidigare besökt skolan och vi är mycket glada över att våra 

nuvarande elever får chansen att möta honom. Besöket förbereds genom att alla elever 

nu lyssnar på hans bok ”Grabben i kuvösen bredvid”. Samma dag genomför vårat 

elevråd en basketturnering för alla elever som vill vara med. 

 Våra elever i åk 9 har nu gjort sin ansökan till  1:a valomgången till gymnasiet och det 

ser ut enligt följande: 
Högskoleförberedande program (62%) 

Ekonomi 21,6% 

Estet 2,7% 

International Bacc 2,7% 

Natur 25,7% 

Samhälle 37,8% 

Teknik 9,5%  

 

Yrkesprogram (38%) 

Barn/fritid 4,3% 

Bygg/anläggning 15,2% 

El/energi 15,2% 

Fordon 10,9% 

Handel 13% 

Hotell/turism 2,2% 

Hantverk 2,2% 

Industri 2,2% 

Naturbruk 4,3% 

Restaurang 6,5% 

VVS 2,2% 

Vård 15,2% 

 

Nationella prov i åk 6 

Regeringen har beslutat att de nationella proven i årskurs sex i samhällsorienterande ämnen 

(SO ämnen) samt naturorienterade ämnen (NO ämnen) skall vara frivilliga från och med i år. 

Rektor på varje skola fattar beslut om detta. Jag har beslutat att Ärentunaskolan inte skall 

delta i årets nationella prov för årskurs sex i SO och NO. Anledningen är att dessa tar väldigt 

mycket tid i anspråk både för både elever och lärare. Rättningen av proven kräver också 

mycket tid från lärarna vilket innebär att eleverna under rättningstiden skulle få vikarier. Då vi 

har haft många vikarier pga. av sjukdom under terminen så känns det som viktigt att eleverna 

nu får ha sina ordinarie lärare. 

 

 

Läxhjälp 
Måndag till torsdag kl. 17-20 sitter det arvoderade universitetsstudenter online på skype och 

facebook beredda att på ett pedagogiskt sätt hjälpa eleverna fram till rätt tankesätt och bidra 

till ökad förståelse och i slutänden, högre studieresultat i matematik. Påminn gärna era 

ungdomar att de kan få hjälp här om de kör fast. 

På www.lxcoach.uppsala.se finns mer information om projektet.  

 

Vill också påminna om att skolan har läxhjälp på tisdagar kl.14.30-16.00. Tyvärr ser vi att det 

är ganska få elever som utnyttjar denna dit så uppmana gärna era ungdomar att hjälp finns att 

få här. Detta är ett samarbete med Svenska kyrkan och volontärarbetare. Kyrkan har haft svårt 

att få tag på volontärer så om någon känner till personer som vill hjälpa till med detta så får ni 

gärna höra av er till mig. 

 

Vad är på gång i vårt område? 

 Den 30 april anordnas brasa vid badet 

http://www.lxcoach.uppsala.se/


 Den 23 maj anordnas Barnens dag i Storvreta 

 Den 5-7 juni anordnas UNT-cupen (många besökare!) 

 Den 26-28 juni anordnas StorCon vid Ärentunaskolan/kapellet 

 Årets Skördefest blir lördagen den 19/9 

 

 

 

 

 

 

Kalendarium för läsåret 2015/2016 

 

Höstterminen 2015 

Höstterminen 2015 börjar 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 

 

Ni är som föräldrar alltid välkomna till skolan. Hör bara av er till ert barns klassföreståndare 

innan eller anmäl er på expeditionen när ni kommer, så att vi vet vilka som är på besök. 

 

 

 

Hoppas ni alla får en skön vår och att alla kan hålla sig friska 

 

önskar  

Leif Ericsson 

rektor 


