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Hej alla föräldrar på Ärentunaskolan! 

 

Från och med 1 augusti är jag Leif Ericsson rektor för Ärentunaskolan. Jag har de senaste tre 

åren arbetat i Kunskapsskolan men innan det så var jag rektor i sex år på Gränbyskolan, nio år 

på Björkvallsskolan, fem år på Enöglaskolan-Enköping samt två år i särskolan. 

Det är med stor entusiasm som jag nu börjar denna tjänst. Ärentunaskolan har alla 

förutsättningar för att bli en av Uppsalas bästa skolor med en personalgrupp som nu brinner 

för utveckling och en miljö utanför skolan som skapar förutsättningar för många olika 

aktiviteter. 

 

Ett av mina viktigaste uppdrag är att skapa förutsättningar för att vi kan höja betygssnittet i 

skolan. Att kontinuerligt följa upp elevernas skolresultat är grunden för att varje elev ska få 

den hjälp de behöver. Från och med detta läsår kommer alla elever i åk 7-9 sätta upp 

betygsmål i varje ämne. Dessa mål kommer sedan att följas upp på kommande 

utvecklingssamtal. På utvecklingssamtalet ska ni som föräldrar och eleven få reda på hur de 

ligger till i förhållande till sitt mål. Eleverna som går i årskurs sex ska naturligtvis också börja 

fundera på sina mål, min erfarenhet är dock att det är lite för svårt att sätta upp betygsmål då 

eleverna ännu inte har koll på vad de olika ämnena innebär. 

 

Första veckan av terminen har jag tillsammans med biträdande rektor Jonas Olsson träffat alla 

årskurser och informerat om vikten av att sätta upp mål. Det har varit en mycket positiv 

upplevelse att träffa alla fina elever i matsalen Det är inte alltid lätt för elever i tonåren att 

samlas i storgrupp med 130 kamrater, era ungdomar skötte sig exemplariskt när jag och Jonas 

gick igenom vikten av att sätta upp mål samt att vara en god kamrat.  

 

För att skapa en skola med bra resultat krävs det att skolan har ett bra informationsflöde till er 

föräldrar. Vi har därför beslutat att arbetslaget/ klassföreståndaren  ska skicka ut ett veckobrev 

till alla föräldrar varannan vecka för att informera om vad som är på gång i skolan. Dessutom 

kommer jag som rektor skicka ut ett rektorsbrev ca en gång per månad. 

 

För att jag som rektor ska få reda på hur skolan uppfattas samt få feedback från er föräldrar 

kommer vi att starta ett skolråd på skolan. Ett skolråd är en rådgörande församling av 

föräldrar från varje årskurs som träffar skolledningen ett par gånger per termin för att 

diskutera hur saker fungerar på skolan. I samband med höstens föräldramöten kommer ni att 

få möjlighet att anmäla er till skolrådet. 

 

 

 

 

 

 

 



Kort information 

 Då vi inte är nöjda med det schema som gjordes i våras håller vi nu på att omarbeta 

det. Eleverna får ett nytt schema från och med vecka 36. 

 

 Ledighetsansökningar skall lämnas in i god tid. Förutsättningen för att få ledigheten 

beviljad är att eleven sköter sitt skolarbete efter bästa förmåga, och att ledigheten inte 

bedöms försvåra elevens möjlighet att nå målen.  

 

 Moderna språk- Vi uppmanar alla elever att börja med ett av våra moderna språk. Om 

eleven vill byta till basgrupp så måste eleven först ha ett möte med vår studie-och 

yrkesvalslärare. Att släppa sitt moderna språk kan få stora konsekvenser för vidare 

studier efter gymnasiet. 

 

 Nötallergi – Vi har en elev på skolan som är mycket allergisk mot nötter, det är därför 

förbjudet att ta med sig något ätbart som innehåller nötter. 

 

 Föräldramöten åk 6- Det första föräldramötet är den 2/9 kl. 18.30. Vi startar i matsalen 

där skolledningen informerar om skolans arbete, därefter träffas föräldrarna i varje 

klass, skolan bjuder på fika. 

 

 Föräldramöte åk 7+8 – Den 1/10 kl. 18.30 börjar alla föräldrar från åk 7 i matsalen 

medan åk 8 samlas i elevernas hemklassrum. Klockan 19.30 kommer alla föräldrar 

med elever i årskurs 8 till matsalen. I matsalen informerar skolledningen om skolans 

arbete. 

 

 Föräldramöte åk 9 – Den 7/10 kl. 18.30 är det föräldramöte med gymnasieinformation 

i matsalen. Vår studie-och yrkesvalslärare informerar om valet till gymnasiet. 

 

 Lovdagar under höstterminen: Måndagen den 29/9 och vecka 44. Avslutning av 

höstterminen är fredagen den 19/12. Vårterminen börjar torsdagen den 8/1. 

 

 

Med hopp om ett gott samarbete  

 

 

Leif Ericsson 

rektor 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 


