
Minnesanteckningar för Ärentunaskolans skolråd den 150916 
Närvarande: Heléne Karlsson 9D, Åsa Mattson 9C + 6B, Anna Mauritzon, 7A, Caroline 
Uppling 8E, Susanna Berglund – Kehagia 8B 
Caroline Larsson, lärarrepresentant, Birgitta Rylander, kurator, Leif Ericsson, rektor, Jonas 
Olsson, bitr rektor 
 

1. Leif öppnar mötet. Vi presenterar oss. 
2. Från förra mötet:  

- Planeringarna är på gång, de flesta är gjorda, men ej publicerade. Vi 
kommer vilja ha respons från föräldrarådet så småningom. 

- Studiehjälpen är igång på tisdagar 14.30-16, Öppet för alla. Jollen på 
onsdagar, 14-17, lika så (förutsätter överenskommelse). 

- Vi fortsätter att arbeta för regelbundna veckobrev. Caroline beskriver hur 
man arbetar i arbetslag 6 med veckobrev 

- Vi har flyttat in i nya lokaler i E-huset. Pluggparadisets slöjd- och 
musiksalar har öppnat i matsalsbyggnaden. Vi använder dem i viss 
utsträckning 

- Biblioteket beräknas öppna i oktober 
- En enklare elevcafeteria kommer att vara öppet en gång i veckan from 

oktober 
- Vi har även fräschat upp entrén. Nu väntar vi på nya fönster och nya 

plåtpartier 
 

3. Ny idrottshall, en bollhall, skall byggas och planeras vara klar vt 2017. Ligger i 
anslutning till nuvarande idrottshall. Byggstart vt 2016. 

4. Terminsstarten: Vi har startat med ett tydligt fokus på sexorna som individer och som 
grupper. Morgonsamlingar och gemensamma avslut varje dag första veckan. Heldag 
för varje klass i Granebergsstugan andra veckan. Samarbetsövningar med 
kamratstödjarna i åk 8 och 9. Föräldramöte första veckan. Särskilt arbetslag för 
sexornas lärare första halvan av terminen. 

5. Vi har inlett ett systematiskt värdegrundsarbete för alla klasser. En lektion i veckan; 
övningar, samtal mm. En grupp har planerat lektioner som alla använder. 
Värdegrundslektionerna kommer i perioder att fokusera på läsning; även då med 
teman kopplat till skolans värdegrund. 

6. Friendsarna/kamratstödjarna gör tillsammans en powerpoint som beskriver skolans 
Likabehandlingsplan. 

7. Åttorna och niorna kommer att få se en teaterföreställning i Ärentuna Bygdegård i 
oktober. Det är Ögonblicksteatern i Umeå som sätter upp föreställning Vahák för 
eleverna på Ärentunaskolan, helt subventionerat av kommunen. Teman som pjäsen 
tar upp är bland annat rasism och homofobi och den är inspirerad av projektet 
"queering sapmi" som tar upp hur det är att leva med de dubbla identiteterna queer 
och same. 

8. Leif går igenom valda delar av årets verksamhetsplan, och berättar hur vi tänker, vad 
vi tittar på. Caroline berättar om mattelyftet. Vi diskuterar riktning, omfattning och 
tempo i förändringsarbetet. 
 
 



9. Övriga frågor 
- Lärarbyten; hur tänker vi vid rekrytering när en klass fått byta lärare många 

gånger? 
- Datorer i E-enheten? Vi talade i våras om ett försök med fyra elever på en dator i 

E-enheten. Det är osäkert om vi kommer att ha tillräckligt med datorer i nu-läget. 
 
Vid tangenterna 
 
Jonas Olsson 

 
 
 


