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Presentationsrunda 

 

Föregående protokoll 

Vi pratade om modulerna förra gången, det som är nytt är att på onsdag 4 december är det 

byggmöte. Man kommer nu påbörja arbetet med marken. Modulerna kommer att stå på den bortre 

delen av fotbollsplanen. Det kommer att bli 4 klassrum, vilka som kommer att vistas där är inte 

bestämt.  

 

Information från verksamheten 

• Skolbibliotek, vi har påbörjat arbetat med att skapa ett eget skolbibliotek. Böcker och möbler 

har delvis köpts in.   

• Det nalkas lucia och jul. Den12 december är vårdnadshavare till elever som deltar i luciatåget 

välkomna.  

• Skolavslutning den 20 december sista bussen går ca kl.10. 

• Skolval öppnar 9-31 januari inför åk 6. Det kommer att vara öppet hus på Ärentunaskolan i 

januari. 

• Det kommer in ganska mycket ledigheter, viktigt att man använder rätt blankett och att båda 

vårdnadshavarna skriver under. Inga ledigheter beviljas elever åk3 under perioden för 

nationella proven. 

• Datum för vårens skolråd 27/2 och 28/4. 

 

Organisation och tjänster 

Vi har haft en period med hög frånvaro. Idag har 15 st. från personalen varit frånvarade och fått 4 

vikarier. Vi har fått en del kritik för att idrotten har uteblivit. Vi gör allt vi kan och alla ärenden läggs in 

på vikariepoolen men det är inte alltid vi får vikarier. Vi prioriterar att det finns en lärare i varje klass. 

Fritids går in och täcker upp. Vi försöker så att det ska finnas en känd person i varje klass.  

Från och med 1 januari 2020 har vi en ny biträdande rektor, Matilda Presthus ansluter till oss. 

 

IBIS och språkbruk 

Vi kommer att arbeta extra fokuserat kring språkbruk och hur man tilltalar varandra på ett trevligt 

och schysst sätt. Vi från skolan önskar att ni vårdnadshavare passar på att prata språkbruk hemma 

med barnen. Om vi hjälps åt hoppas vi nå få stopp på opassande och tråkigt språk bland eleverna 

innan det eventuellt eskalerar.  

 

Relationer 



Vi diskuterar i grupp vad som utmärker goda relationer mellan elever och skolpersonal. 

 

Övriga frågor från klasserna 

Det hänger elever vid cykelstället utanför skolgården. Vi har sett att det också kan hänga elever från 

andra skolor där, de har avvisats vid ett par tillfällen.  

 

Skolskjuts-bussen har varit sen och har uteblivit vid ett par tillfällen.  

 

Smörbyttorna – Det har beslutats centralt att det inte längre ska finnas portionsförpackningar i plast 

som ett led i att minska plastförbrukningen. De har ersatts av större byttor vilket skapar kladd och 

det ifrågasätts hur bra det är ur bakteriesynpunkt. 

 

Tydligen är det flera som inte duschar i en klass, det har blivit som en trend.  

 

En klassrepresentant menar att de inte vet när, var och hur den klassen har möjlighet att gå på 

läxhjälp. Elin återkommer om detta. 

 

När det gäller matteläxor, det har diskuterats om NOMPS varande. NOMP är ett uppskattat sätt att 

träna matteläxor och en representant menar att barnen saknar det. Läxorna ser lite olika ut i olika 

årskurser. 

 

Mobiler är ett problem i en klass, några elever lämnar inte frivilligt in mobilen och onödiga konflikter 

kan uppstå. Vi diskuterar kort hur vi kan hjälpas åt för att komma tillrätta med det och skolrådets 

representanter är positiva till att hemmet kontaktas och mobilerna får lämnas hemma om de inte 

lämnas in. 

 


