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Hej 
Halva vårterminen har snart gått och vi går mot ljusare tider. Det är dock 
mycket som har hänt och kommer att hända resten av terminen som jag ska 
försöka informera om i detta rektorsbrev. 
 
Ärentunaskolan växer 
Vi kommer i höst utöka skolan med ytterligare en klass i årskurs sex. 153 elever har 
sökt Ärentunaskolan vilket vi ser som väldigt positivt - roligt att så många elever vill 
gå på vår skola. Till hösten blir det sex klasser i årskurs sex mot att vi haft fem 
tidigare. Hela Storvretabygden kommer att växa de närmaste åren och kommunen 
har skrivit i sin lokalförsörjningsplan att nya lokaler skall byggas i Storvreta med 
start ht 2019. Totalt kommer det att byggas 5000 nya skolplatser i Uppsala 
kommun. 
 
Vabruari 
Innan sportlovet hade vi en tuff period med en influensa som härjade fritt bland 
både elever och personal. Veckan innan sportlovet hade vi som mest 12 personal 
sjuka samma dag. Vid sådana tillfällen gör vi allt för att minska antalet inställda 
lektioner. Dels tog vi in personal från kommunens vikariepool, men även där var det 
sjukskrivningar. Vår personal som var friska arbetade också extra, för att våra 
elever skulle få sina lektioner. Jag bifogar en skrift som vår sjuksköterska vill 
förmedla om vad man skall tänka på när ert barn blir sjuk.  
 
Kontaktfamiljer till våra förberedelseklasselever 
Jag vill rikta ett stort tack till de familjer som hjälpt till med att bjuda hem våra nya 
elever från Afganistan och Somalia, det har varit mycket uppskattat.  
 
Feriearbete för elever i årskurs 9 
De som går i årskurs 9 kan söka feriearbete via kommunen. Samtliga elever i årskurs 9 är 

garanterade feriearbere om ansökan kommer in i tid. Ansökningen startar 22 februari. Sista 1 

ansökningsdatum är 1 april. Du arbetar två till tre veckor under någon av dessa perioder: 

o Period 1 (veckorna 24–26): 13 juni–1 juli 

o Period 2 (veckorna 27–29): 4 juli–22 juli 

o Period 3 (veckorna 30–32): 25 juli–12 augusti  

När du söker feriearbete skall du ange vilken period du helst vill arbeta. Om du är bortrest 

vissa datum skall du ange det i ansökan. Tänk på att det inte kan garanteras att du får arbeta 

den period du önskar. 

Arbetstiderna varierar mellan olika arbetsplatser. Som mest får du arbeta 90 timmar under tre 

veckor. Lönen för dig som går i årskurs 9 är 51 kronor per timme. 

Ansökan görs på : https://feriebas.se/uppsala/?ansokan=83dcefb7 



 

PRAO 

Alla elever i årskurs 8 och 9 kommer under perioden 23-31 maj att få praktisera. Eleverna 

skall själva ordna praoplatser och en praoblankett skall lämnas in till elevens 

klassföreståndare. Skolan har små möjligheter att hjälpa elever att hitta platser. Elever som 

inte hittar platser får undervisning i skolan som vanligt. 

Tobaksfri Duo 

Som en av tre skolor i Uppsala är Ärentunaskolan med i projektet Tobaksfri duo. Detta 

innebär att våra elever får möjlighet att skriva ett kontrakt med en vuxen om att inte använda 

tobak under grundskoleperioden. Den 22 mars kl. 18.00 bjuds alla föräldrar till årskurs sex in 

till skolan för att få information om detta samt att skriva kontrakt. Både elev och den vuxna 

förbinder sig då att inte använda tobak. 

Periscope 

Periscope är en app som tagits upp en del i medierna den senaste tiden, och som blivit 

omskriven i samband med händelser på olika skolor. Periscope fungerar så att när man laddat 

ned appen till sin mobil, kan man filma samtidigt som det man filmar läggs ut ”i 

direktsändning” på nätet. Vem som helst kan via en karta i appen, se vilka som sänder på en 

viss plats, och på så sätt följa detta. Filmklippen ligger kvar ett dygn, och som tittare kan man 

gilla och kommentera dem. Det som varit uppe i medierna har gällt situationer där barn och 

vuxna filmats i smyg, vilket naturligtvis är kränkande i sig, men även i situationer som varit 

känsliga. Vidare finns det ofta på en skola elever, eller vuxna, som av olika skäl kan ha 

skyddad identitet, och i de fallen kan det få mycket allvarliga konsekvenser om ens bild 

hamnar på nätet. 

 

På skolan har vi ordningsregler som säger att mobilen skall vara avstängd när man kommer 

till lektionen, och den får inte användas på lektionen om inte läraren bestämmer det. Vi har 

vidare en regel om att sociala medier skall användas på ett ansvarsfullt sätt. Detta innebär att 

det inte är tillåtet att filma på lektionstid, och inte heller i andra sammanhang på skolan, t ex 

på raster, filma och lägga ut material som kan uppfattas som kränkande, eller där personer 

förekommer som inte vet om att de filmas.  

 

Att publicera bilder och filmer på internet kan under vissa omständigheter vara olagligt, och 

det är viktigt att du som förälder vet om detta. Skolan kan följaktligen, efter en bedömning av 

det enskilda fallet, välja att polisanmäla detta. På Ärentunaskolan har appen aktualiserats i 

några fall, och vi har också haft med kontaktat vårdnadshavare och polis kring detta. 

Nytt bibliotek på skolan 

Vi har nu fått vårt bibliotek färdigställt i skolan. Vi hoppas att biblioteket skall vara ett ställe 

dit man kan gå för att få lugn och ro. Biblioteket kommer inte vara öppet hela dagar utan 

under delar av dagen. Innan det öppnar på dagtid så försöker vi nu hitta lösningar för att 

kunna ha personal på plats när biblioteket är öppet. 

Ny idrottshall 

Som jag informerat om tidigare så kommer det byggas en ny idrottshall framför den gamla 

idrottshallen. Vi räknar nu med att byggstart blir under senvår eller i början av höstterminen. 



Gymnasieval 

Gymnasievalet 

Vi kan nu se hur våra elever i årskurs nio har valt till gymnasiet. Vår studie och 

yrkesvalslärare Marie Halvarsson har gjort följande sammanställning: 

Av de totalt 125 Ärentuna-elever som har sökt genom Uppsala kommun har 63% sökt ett 

högskoleförberedande program i första hand. Resterande 37% har sökt ett yrkesprogram i 

första hand. 

Fördelningen mellan de högskoleförberedande programmen: 

Samhälle   21,6% 

Ekonomi   16% 

Natur   12% 

Teknik   8% 

Estet   4% 

Humanistisk   0,8% 

 

Fördelningen mellan yrkesprogrammen: 

Fordon   10,4% 

El   9,6% 

Bygg   4,8% 

Naturbruk   4% 

Hantverk 2,4% 

Barn/fritid   1,6% 

VVS   1,6% 

Vård   1,6% 

Restaurang   0,8% 

Handel   0,8% 

 

Nationella prov 

Under slutet av vårterminen kommer våra elever i årskurs sex och nio ha ett tuffts program 

med många nationella prov. Datum för dessa finns i vårt kalendarium samt i mitt tidigare 

rektorsbrev. 

 

Avslutning av vårterminen 

Vi kommer ha vår avslutning av terminen den 8 juni på kvällen. Våra systerskolor 

Storvretaskolan och Pluggparadiset kommer som vanligt ha sina avslutningar tidigare samma 

kväll. 

 

Läsårstider 2016/2017 

För att ni skall kunna planera era semesterresor på bästa sätt utan att eleverna behöver ta 

ledigt så kommer här nästa års läsårstider. 

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

 fredag 30 september - lovdag 

 höstlov: måndag 31 oktober–fredag 4 november 

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

 sportlov: måndag 20 februari–fredag 24 februari 

 påsklov: måndag 10 april–måndag 17 april 

 måndag 1 maj-lovdag 

 kristi himmelfärdshelgen: 25–26 maj-lovdagar 

 måndag 5 juni och nationaldagen 6 juni-lovdagar 



 

Med vänlig hälsning 

 

Leif Ericsson   Jonas Olsson 

Rektor   Bitr. rektor 

 

 

 

 

 

  

 
 


