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Hej, 

 

Höstterminen börjar nu närma sig slutet och det är snart dags för en välförtjänt vila för elever 

och personal. Det här rektorsbrevet innehåller i vanlig ordning en hel del information om 

skolan och vad som händer framöver. Allra sist hittar du läsårstider och datum för vårens 

nationella prov.  

 

Under hösten har vi fortsatt att arbeta för att få en trivsam fysisk miljö i skolan. Vår nya 

vaktmästare har med hjälp av små medel ordnat med blommor, utställningsmontrar, 

myshörnor mm för att skolan skall vara en trivsam miljö. Vi har också öppnat vårt bibliotek 

en timme per dag, biblioteket är en lugn och tyst miljö, där eleverna kan stanna upp om de så 

önskar. På måndagar har vi haft läxläsningshjälp i biblioteket som stöttats av lärarstuderande. 

Vi hoppas att fler elever hittar dit, och tar vara på denna möjlighet att få hjälp att nå goda 

resultat. Eleverna har också fått tillgång till en varuautomat där det finns möjligheter att köpa 

ett mellanmål. 

 

Vandalisering och tråkigheter 

Tyvärr har skolan och Storvreta den senaste tiden återigen haft problem med skadegörelse och 

bränder. I förra veckan hade vi två bränder på en toalett. I fredags var polisen här och 

förhörde vittnen och misstänkt. Polisen fortsätter att utreda detta. Då det också varit bränder 

vid Pluggparadiset, i containrar och en bil vid biblioteket så undersöker nu polisen om det 

finns några kopplingar mellan dessa. 

 

Även några av våra skolbussar som går över Vattholma har under hösten varit utsatta för 

vandalisering. Någon har skurit i sitsar och, som vi skrivit om tidigare, även eldat på säten. 

Förutom att det kostar pengar att åtgärda sprider det en tråkig och otrygg stämning. 

Skadegörelse är ett brott som kan polisanmälas och den som ägnar sig åt detta är 

ersättningsskyldig. Vi samarbetar med bussbolagen för att få fram vilka som ägnar sig åt 

detta. Prata med ditt barn om hur hen upplever situationen på bussarna och meddela oss eller 

bussbolaget om ditt barn gjort iakttagelser av skadegörelse. 

 

Terminsplaneringar 

Som hjälp till er föräldrar som vill ha koll på vad eleverna läser i de olika ämnena så vill jag 

påminna om den terminsplanering som finns på vår hemsida. 

 

Unikum 

Alla grundskolor i Uppsala kommun inför successivt det pedagogiska web-verktyget Unikum. 

När det är fullt implementerat kommer det användas för planering, bedömning och 

dokumentation av skolans lärprocesser, samt för kommunikation med elever och 

vårdnadshavare. Vissa skolor använder redan Unikum i samband med utvecklingssamtalen, 

och har du barn på andra skolor är det möjligt att du redan känner till verktyget. På 

Ärentunaskolan räknar vi med att det skall vara fullt genomfört under höstterminen 2017, men 

redan nu har vi börjat testköra olika verktyg genom att vissa lärare använder Unikum för 

planering och bedömning. Vi kommer självklart hålla er informerade allt eftersom hela skolan 

börjar använda de olika funktionerna. 



Office 365 

Hela kommunen kommer nu att gå över till Office 365. Detta innebär bl a att alla elever 

kommer få en egen emailadress. 

 

Info vid vinteroväder 

Nu är det vinter och det kan bli problem med vinterväglag. Du kan själv skaffa information 

genom att lyssna på Radio Uppland på morgonen för att få den senaste trafikinformationen. 

Där får Du till exempel information om bussbolagen har beslutat att ställa in någon busstur. 

Även på Upplands Lokaltrafiks hemsida www.ul.se (finns på starsidan "trafikläget") kan man 

söka information. 

Tänk på att det vid svårare oväder kan ta tid att få alla vägar farbara. Om bussen blir inställd 

och Du väljer att själv skjutsa ditt barn till skolan får Du även räkna med att eventuellt hämta 

ditt barn vid skoldagens slut. Kontakta skolan eller Upplands Lokaltrafik för information om 

när skolskjutsarna kan återupptas. 

Föräldrarna har ansvaret för eleven på dennes väg från hemmet till skolan eller till dess eleven 

stigit på skolskjutsen. Föräldrarna ansvarar även för att elev kommer i tid till morgonskjutsen 

till skolan. Om elev missar skolskjutsen har föräldrarna ansvaret för att eleven kommer till 

skolan 

Ändrad tid för busskort 

Elevers busskort kommer ha ändrad tid from januari. Busskortet gäller då tom 19.00  

 

Deosprayer 

Vi vore tacksamma om ni som vårdnadshavare pratar med era barn om att undvika sprayer, på 

toaletter och i omklädningsrum då vi har elever som är allergiska. Använd helst andra 

alternativ än spray. Även starka parfymer kan vara obehagliga. 

Förhållningssätt vid bedömning av betygsgrundande uppgifter 

På vår hemsida hittar du vår policy för hur vi bedömer uppgifter som kommer in sent. Så här i 

slutet av terminen på minner vill vi påminna om den:  

”För att Ärentunaskolans elever ska lära sig att ta ansvar för sitt kunskapsinhämtande och sina 

studier har vi gemensamma riktlinjer angående betygsgrundande uppgifter som 

inlämningsuppgifter, läxförhör, prov och redovisningar.  

Bedömning av inlämningsuppgifter  

Skolverket säger: ”en del i elevens personliga ansvar är att lämna in arbeten i tid och därför 

ska eleverna respektera de slutdatum som sätts upp för exempelvis inlämning av skriftliga 

uppgifter”.  Detta innebär att inlämningsuppgifter som kommer in efter deadline bedöms i 

mån av lärarens möjlighet/tid. Det kan betyda, att läraren enbart bedömer om arbetet når 

kraven för godkänt eller inte. Vid sjukdom eller andra omständigheter kan deadlinen 

senareläggas efter överenskommelse mellan elev/förälder och lärare. 

Bedömning av prov 

Prov ska genomföras vid det utsatta tillfället. Om en elev inte kan närvara vid 

provtillfället ska eleven ta ansvar för att skriva provet under resurstid/omprovstid skyndsamt 

efter ordinarie tillfälle. Detta för att läraren ska kunna ha provgenomgång med hela klassen. 

Vi ser provgenomgång som ett viktigt avslut med repetition och respons på arbetsområdet. 

Prov som skrivs senare bedöms i mån av lärarens möjlighet/tid. Det kan betyda att läraren 

bedömer enbart om provet når kraven för godkänt eller inte. 

http://www.ul.se/


Ledighet 

Elever som har blivit beviljade ledighet måste själva, i god tid före ledigheten, ta ansvar för 

att ta reda på vilka betygsgrundande uppgifter som de eventuellt missar vid frånvaron. Sådana 

uppgifter som endast kan utföras inom skoltid (t.ex. prov och redovisningar) ska göras 

antingen före ledigheten eller inom en vecka efter hemkomst. Inlämningsuppgifter lämnas in 

enligt deadline. 

Terminsdeadline 

Inför betygsättningen i slutet av terminen är det viktigt att lärarna får tillräckligt med tid att 

bedöma elevernas kunskaper. Därför brukar vi varje termin sätta ett gemensamt slutdatum för 

alla betygsgrundande uppgifter. Höstterminen 2016 är terminsdeadlinen den 9 december. 

Sådant som lämnas in efter detta datum bedöms endast i mån av lärarens möjlighet/tid. Det 

kan betyda att läraren bedömer enbart om uppgiften når kraven för godkänt eller inte. 

Undantag 

Skolan ska alltid ta hänsyn till varje elevs behov och förutsättningar och därför kan elever få 

andra förutsättningar men ska alltid vara överenskommet i förväg i åtgärdsprogram.”  

Prao under vårterminen 

Årskurs 8 kommer ha två veckors prao under vecka 9och 10. Årskurs nio kommer ha prao en 

vecka under vecka  20. Som tidigare gäller att eleverna ordnar sin egen prao, skolan kan i 

vissa fall hjälpa till – prata med klassföreståndaren i så fall. Anmälningsblankett finns på vår 

hemsida samt på expeditionen. 

 

Gymnasieval 

Marie är vår studie- och yrkesvägledare (SYV) på Ärentunaskolan. 

• Marie finns på skolan måndagar, tisdagar och torsdagar 

• Telefon: 018 - 727 13 67 alt. 076 - 772 18 84 

• E-post. marie.halvarsson@uppsala.se 

Kontakta henne om det finns frågor angående valet samt hjälp att välja program. Marie har 

under hösten haft enskilda samtal med eleverna i åk 9. 

Ansökningstider till gymnasiet 2017:22 januari – 15 februari 2017 

Omval 1 maj – 15 maj 2017 

Mer information om gymnasievalet finns under följande länkar: 

Länk till gymnasiekatalogen, www.uppsala.se/syv 

www.gymnasieinfo.se 

Lovskola 

Utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun erbjuder nu elever i åk 8 och 9 även möjlighet 

till ferieskola under sportlov och påsklov, så att fler uppnår godkända betyg tidigare, och kan 

söka till ett nationellt program i gymnasieskolan redan till första antagningen. Även elever i 

FBK erbjuds lovskola för att ges ytterligare språkträning. Erbjudandet omfattar endast elever i 

kommunala skolor.  

VILKA ÄMNEN ERBJUDS NÄR?  

Sportlov: engelska, svenska, svenska som andraspråk och matematik, svenska som andraspråk 

för FBK-elever  

Påsklov: engelska och matematik, svenska som andraspråk för FBK-elever  

TIDER?  

Sportlov: åk 8 kl. 9.00 – 11.10  

åk 9: 12.00 - 14.10  

FBK 9.00 - 11.10 alt 12.00 - 14.10  

Omfattar 5 dagar, måndag den 20:e februari – fredag den 24:e februari.  

Påsklov: åk 8: kl. 9.00 - 11.10  

https://www.uppsala.se/contentassets/2d546c4b14774b8f90efc8fcf2afa204/gymnasievalet_2016_interaktiv.pdf
http://www.uppsala.se/syv
http://www.gymnasieinfo.se/


åk 9: 12.00 - 14.10  

FBK 9.00 - 11.10 alt 12.00 - 14.10  

Omfattar 4 dagar, måndag 10:e april– torsdag 13:e april 

Ansökan skall skrivas under av elev och förälder och lämna till klassföreståndare innan 

jul. Blankett finns på expeditionen. 

 

Julavslutning 

Julavslutningen äger rum onsdag 22/12 kl 8.20-10.00. Våra nior har sin avslutning i Ärentuna 

kyrka (bussar går till Ärentuna kyrka kl.08.20), sexor, sjuor och åttor har avslutning på 

skolan. Skolbussar hem avgår från skolan ca 10.10 och 10.15. Buss 823 avgår från 

Ärentunaskolan ca 10.20. 

 

God Jul och Gott Nytt År önskar skolledningen på Ärentunaskolan 

 

 

Leif Ericsson   Jonas Olsson 

Rektor   Biträdande rektor 

 

 
 

--- 

Läsårstider vårterminen 2017 

Vårterminen 2017 börjar tisdag 10 januari och slutar fredag 9 juni.  

Lovdagar: 

 sportlov: måndag 20 februari–fredag 24 februari 
 påsklov: måndag 10 april–måndag 17 april 
 måndag 1 maj 
 kristi himmelfärdshelgen: 25–26 maj 
 måndag 5 juni och nationaldagen 6 juni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Läsåret 2016/2017 Provdatum för de nationella proven i årskurs 6 

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av 

höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 

45–50.  

Ämne Delprov Vecka Provdatum Provtid 

svenska, 

svenska 

som 

andraspråk  

A 45-50 7 nov - 16 dec 2016 60-80 min, helklass + 30 

min* /grupp om 3 elever 

svenska, 

svenska 

som 

andraspråk 

B1+C1 6 tis 7 feb 2017 80 + 70 min* 

svenska, 

svenska 

som 

andraspråk 

B2+C2 6 tor 9 feb 2017 80 + 60 min* 

matematik A 45-50 7 nov - 16 dec 2016 ca 30 min/grupp om 3-4 

elever* 

matematik B+C 14 mån 3 apr 2017 delprov B: 40-60 min* 

delprov C: 60-80 min* 

matematik D+E 14 ons 5 apr 2017 delprov D: 60-80 min* 

delprov E: 40-60 min* 

engelska A 45-50 7 nov - 16 dec 2016 ca 15 min per elevpar 

engelska B 18 ons 3 maj 2017 70 + 45 min (reading resp. 

listening)* 

engelska C 18 fre 5 maj 2017 45 min* 

 
 

  



Läsåret 2016/2017 Provdatum för de nationella proven i årskurs 9 

 

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av 

höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 

45–50.  

Ämne Delprov  Vecka Provdatum Provtid 

svenska, svenska 

som andraspråk 

A 45-50 7 nov - 16 dec 2016 110 min/grupp om 3-5 

elever, varav 30-60 

min är förberedelsetid 

svenska, svenska 

som andraspråk 

B 11 onsdagen 15 mars 2017 45-60 minuter + 140 

min* 

svenska, svenska 

som andraspråk 

C 11 fredagen 17 mars 2017 200 min* 

biologi/ fysik/ 

kemi 

A1+A2+A3  14 tisdagen 4 april 2017 75 min + 

rekommenderad rast + 

45 min + 

rekommenderad rast + 

30 min* 

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

v. 10 

icke tidsbunden 30 + 30 min* 

engelska A 45-50 7 nov - 16 dec 2016 15-25 min per 

elevpar/grupp om tre 

engelska B 17 tisdagen 25 april 2017 90 + ca 50 min 

(reading resp. 

listening)* 

engelska C 17 torsdagen 27 april 

2017 

80 min* 

geografi/ 

historia/ 

religionskunskap/ 

samhällskunskap 

A 18 tisdagen 2 maj 2017 120 min* 

geografi/ historia/ 

religionskunskap/ 

samhällskunskap 

B 18 torsdagen 4 maj 2017 120 min* 

matematik A 45-50 7 nov - 16 dec 2016 ca. 30 min (varje grupp 

får den tid den 

behöver) 

matematik B+C 19 onsdagen 10 maj 2017 80 min 

matematik D 19 fredagen 12 maj 2017 100 min 

 


