
 
Rektorsbrev  

Maj 2016 
Hej 
Läsåret börjar nu närma sig slutet och det är dags att summera hur året har varit 
och samtidigt blicka framåt för att se hur vi ytterligare kan utveckla Ärentunaskolan.  
Under hösten så hade vi problem med förstörelse och inbrott på skolan, som 
lyckligtvis tog ett stopp tack vare ett bra samarbete med både polis, sociala 
myndigheter, fritidsgården, skolfastigheter och övriga aktörer i Storvreta . 
Tyvärr är förstörelse något som tär på skolans och kommunens budget. I helgen har 
vi några som roat sig med att spela golf på fotbollsplanen och siktat upp mot skolan 
så ett antal fönsterrutor blivit sönderslagna, vår vaktmästare hittade en full burk 
med golfbollar nedanför fönstren. 
Det var det tråkiga, det har också hänt mycket positivt under året 

 Skolinspektionen var efter sin inspektion i höstas väldigt positiva till hur 
Ärentunaskolan arbetar med att säkra studiero. 

 Vi har startat en förberedelseklass. Klassen fungerar mycket bra och eleverna 
är väldigt ambitiösa och vetgiriga. De har nu alla kommit ut i vanliga klasser i 
vissa ämnen och våra ”gamla” Ärentunaelever har tagit emot dem på ett 
jättefint sätt. 

 Vi har under året haft en värdegrundslektion i veckan. Resultatet av det 
upplever vi som väldigt positivt och vi kommer fortsätta med det även 
kommande läsår. 

 För att förebygga skadegörelse och brand har vi i samarbete med polis och 
brandkår ingått i ett pilotprojekt för elever i åk 8. Under en dag fick eleverna 
träffa personal från polisen och räddningstjänsten, detta pilotprojekt är 
sedan tänkt att alla skolor i kommunen skall få delta i.  

 Vi har deltagit i skapande skola där elever fått lära sig moderna danser, lärt 
sig att skapa i glas samt deltagit i skrivprojekt. 

 Vi har fortsatt vårt samarbete med Tobaksfri duo där elever i  åk sex får skriva 
ett avtal med en vuxen att inte börja använda tobak. Avtalet gäller även 
elcigaretter. Till avslutningen kommer som vanligt priser lottas ut.  Särskilt 
roligt är att vi precis fått veta att Ärentunaskolan vunnit första pris i ”Hejdå 
tobak på vår skola”. Priset är 10000 kr som kommer att gå till något som 
bestäms i samråd med eleverna. Stort tack till Maria Norelius som driver 
detta viktiga arbete på Ärentunaskolan. 

 Ärentunaskolans pojkar vann skol-DM i innebandy nu i april – det är ju på sin 
plats med en skola som ligger i Storvreta…  

 
Prao 
Under perioden 23-31 maj kommer våra elever i åk åtta och nio få gå ut på prao. Många 
skolor har lagt ner denna verksamhet men vi tycker det är viktigt att eleverna får en 
inblick i arbetslivet och bästa fall får en uppfattning om vad de vill göra i framtiden. För 
elever som av någon anledning inte gör prao ordnar vi undervisning på skolan. 
 
Operation Dagsverke 
Ärentunaskolan har en lång tradition av att delta i Operation Dagsverke – en nationell 
insamlingsaktivitet till välgörande ändamål som genomförts i Sverige sedan sextiotalet. 



Tanken är att man en dag arbetar på en arbetsplats eller i hemmet och skänker 
ersättningen till ett projekt kopplat till utbildning för barn någonstans i världen. I år 
genomför Ärentunaskolan insamlingen torsdagen den 2 juni.  
 
2016 års Operation Dagsverke går till UNICEFs utbildningsprogram i Mongoliet. Den del 
av programmet som Operation Dagsverke stödjer har som mål att fler barn med 
funktionsnedsättningar ska kunna gå i skolan. Alla elever kommer på lektionstid att få 
information om hur man deltar och vad pengarna går till. Mer information kan du som 
förälder hitta på https://unicef.se/operationdagsverke/operation-dagsverke-2016-
mongoliet 
 
Rekommenderad summa för en dags arbete hemma eller på företag är 200 kr, men alla 
insatser är värdefulla. 
 
Sommarskola 
De elever i åk 9 som får F i något av de teoretiska ämnena (ej moderna språk) har 
erbjudits sommarskola, och beviljas detta i ett eller två ämnen, om det räcker för att 
göra dem behöriga till sökt gymnasieprogram. Sista anmälan skall vara inne på fredag, 
så hör av dig till klassföreståndaren om du vill veta mer om detta. 
 
Inför nästa läsår 
Vi är just nu i full färd med att rekrytera ny personal till skolan. Anledningen till det är 
att elevantalet ökar till hösten samt att några lärare går ner i tjänst, en lärare kommer 
att vidareutbilda sig till speciallärare och en lärare går i pension. 
 
Målsättningsarbetet 
Vi har fått en del synpunkter från utvecklingssamtal, där ni som vårdnadshavare har 
efterfrågat skriftliga omdömen och formativa kommentarer i ämnena. Tanken i år var 
att eleverna, vid gul eller röd markering, skall få information om vad som krävs för att nå 
målet muntligt, av ämnesläraren på en lektion. Detta eftersom vi vill att ämnesläraren 
har en dialog med varje elev, utifrån elevens målsättning. Det handlar också om att vi 
skall begränsa den tid lärarna lägger på skriftlig dokumentation. Det är alltså inte 
meningen att klassföreståndaren vid utvecklingssamtalet skall förmedla vad som krävs; 
den informationen får ämnesläraren lämna direkt till eleven – färgmarkeringarna i sig 
förmedlar bara en prognos om måluppfyllelsen. Självklart kan man som förälder också 
vända sig direkt till ämnesläraren om något är oklart. 
 
Till hösten kommer alla kommunens skolor att börja använda den digitala 
lärplattformen Unikum. Vår förhoppning är att vi med hjälp av den skall kunna 
kombinera målsättningsarbetet med bra feedback till er föräldrar, utan att hamna i 
omständligt och tidskrävande dokumentationsarbete. 
 
Eftersom eleverna på Ärentunaskolan satt betygsmål sedan höstterminen 2014 kommer 
vi under maj månad genomföra en utvärdering av målarbetet med ett antal elever. Vi vill 
veta mer om hur man som elev uppfattar detta att sätta mål och huruvida man känner 
att det påverkar undervisning, återkoppling och motivation. Utvärderingen ger oss 
förhoppningsvis bra input på hur vi kan utveckla såväl målarbete som undervisning 
ytterligare. 
 
 
Skolstart 17 augusti 
Alla elever börjar den 17 augusti klockan 08.20. Elevernas schema för nästa år kan ni se 
på skolans hemsida några dagar innan skolstart. 
 
 

https://unicef.se/operationdagsverke/operation-dagsverke-2016-mongoliet
https://unicef.se/operationdagsverke/operation-dagsverke-2016-mongoliet


 
Avslutning den 8 juni 
Avslutningen  för läsåret sker traditionsenligt utomhus klockan 19.00 på 
Ärentunaskolan. I händelse av ymnigt regn är vi i sporthallen. 
 
Övriga läsårstider för 2016-2017 hittar du sist i detta rektorsbrev. 
 

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

sommar! 

 

Leif Ericsson 

rektor 

 

 

 
  



Läsårstider 2016-2017 

Höstterminen 2016 

Höstterminen 2016 börjar onsdag 17 augusti och slutar onsdag 21 december.  

Lovdagar 

 fredag 30 september 
 höstlov: måndag 31 oktober–fredag 4 november 

Vårterminen 2017 

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

Gymnasieskolans årskurs 3 och gymnasiesärskolans årskurs 4 har skolavslutning fredag 
2 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 

 

 

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

sommar! 

 

Leif Ericsson 

rektor 

 

 

 

 

  

 
 


