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Hej alla föräldrar med barn på Ärentunaskolan! 

 

De sista veckorna innan lovet har inte varit de roligaste för skolan. Som ni säkert har läst eller 

hört i media så har vi haft en hel del förstörelse och även inbrott. Vi har ett bra samarbete med 

polisen och skolfastigheter som äger byggnaden. För att få fast förövarna så måste polisen ha 

teknisk bevisning samt/eller vittnen som kan peka ut vilka som är inblandade. Vi i 

skolledningen har fått in en hel del tips som vi har överlämnat till polisen med förhoppning att 

detta skall räcka för att få fast de som utfört detta. Den totala kostnaden för den förstörelse 

som skett är nu uppe i ca 500 000:-. Allt som har förstörts invändigt i skolan får skolan stå för, 

kommunens självrisk är så pass hög att vi inte kommer att kunna utnyttja den. Detta innebär 

en stor belastning för skolan. Om ni som föräldrar hör något från era ungdomar så är vi 

tacksamma att ta emot alla tips. För att polisen skall kunna göra något så vill de kunna förhöra 

ungdomar som har förstahandsupplysningar, andrahandsuppgifter och hörsägen är de inte lika 

intresserade av. 

 

Nu går inte allt i moll utan flera positiva saker har hänt som jag hoppas ska skapa ännu bättre 

förutsättningar för våra elever att få bra betyg. Vi har de senaste veckorna haft 

klasskonferenser där vi går igenom hur det går för alla elever. Slutsatsen av dessa konferenser 

har varit att vi har betydligt bättre koll i år att alla elever som är i behov av stöd får det. Den 

lässtudio som vi startat under ledning av vår specialpedagog Cecilia Alexandersson är en del 

som har varit lyckad. Många elever får också stöd i Studion och på Bryggan. Vi har även 

många elever som kommer till Jollen på onsdageftermiddagar mellan 14.30-17. Den öppna 

läxläsningstiden på tisdagar som vi har i samarbete med Svenska kyrkan har dock varit glest 

besökt. Vill uppmana er föräldrar att tipsa era ungdomar att ta hjälp på tisdageftermiddagarna 

mellan 14.30-16 så behöver de inte göra lika många läxor hemma. 

 

Ett annat hjälpmedel som vi satsat på är inläsningstjänst. De flesta böcker som vi använder i 

skolan finns inlästa så att eleverna kan i sina smarta telefoner ladda ner en app och få texterna 

upplästa. Detta är till stor hjälp för elever med läs och skrivsvårigheter men kan också vara till 

hjälp för alla elever. Har man glömt boken i skolan så kan man alltid lyssna på texten inför 

prov och läxor i sina hörlurar.  

 

Sen några veckor tillbaks har vi en ny hemsida. På den nya hemsidan kan ni förutom 

kalendariet där prov och läxor skrivs in så finns nu även terminsplaneringar för de olika 

ämnena. Där kan ni se vad eleverna läser i de olika ämnena, vad de skall lära sig samt vad 

som bedöms. 

 

Under vecka 45 (onsdag- fredag) kommer skolinspektionen besöka skolan för att titta på 

studieron på skolan. De kommer då att vara med på ett antal lektioner samt intervjua både 

elever, lärare och skolledning. 

 

Som ni alla vet så är det en stor flyktingström till Sverige och naturligtvis även till Uppsala. 

Många ungdomar har kommit till Uppsala och alla skall få möjlighet till skolgång. 

Ärentunaskolan vill naturligvis hjälpa till med detta och kommer därför från och med i slutet 

av november att starta en förberedelseklass. Eleverna i förberedelseklass går där i ca ett år för 

att lära sig svenska, men långt innan dess så kommer de att få komma ut i våra vanliga klasser 

i de mer praktiska ämnena. Vår målsättning är att dessa ungdomar skall få en bra start i 



Uppsala och Sverige och det är därför viktigt att arbeta med att integrera dessa i den svenska 

vardagen och kulturen. Om någon familj är intresserad av att vara värdfamilj för en ungdom 

genom att ta med dem på olika aktiviteter eller bara bjuda hem dem på en middag så är ni 

välkomna att höra av er till skolledningen. 

 

I skrivande stund nås vi av nyheten om det fruktansvärda som inträffat på en skola i 

Trollhättan. En sådan här händelse väcker oro och frågor hos oss alla. Vårt elevhälsoteam 

finns till hands för elever som känner en oro, men även vi andra vuxna på skolan är givetvis 

beredda att möta våra ungdomar i samtal. Som en direkt följd av händelserna i Trollhättan 

tonade vi ner dagens Halloween-firande litegrann, bl a har eleverna låtit bli att bära mask om 

de varit utklädda.  

 

På vår skola följer vi i övrigt våra rutiner, och är alltid uppmärksamma på vilka som är i 

skolan. Som alla kommunala skolor har vi också en krisplan att följa om en svår händelse 

skulle drabba vår skola. 

 

Hoppas att ni tillsammans med era ungdomar får en trevlig höstvecka. 

 

 

Leif Ericsson   Johan Olsson 

Rektor   Bitr. rektor 


