augusti 2018
Brev ifrån skolledningen
Hej,
Äntligen är det dags, skolan drar igång efter en härlig sommar och snart hör vi åter skratt och
röster i korridorerna från era barn, våra elever - som vi längtat! Precis innan sommarlovet
infann sig, publicerade skolledningen ett brev till elever så väl som vårdnadshavare. Där
presenterades skolans utveckling gällande arbetsmiljö och resultat samt kommande personal
inför detta läsår. För er som missade denna information finns brevet publicerat på skolans
hemsida.
PERSONAL
Inför detta läsår har vi haft en relativt låg personalomsättning och kunnat förstärka
personalstaben ytterligare. 95% av våra lärare är legitimerade, vilket är fantastiskt utifrån
den lärarbrist som råder i landet. Personal som undervisar och inte har legitimation får stöd
och handledning av en behörig lärare i både planering samt bedömning. Skolan följer
skolverkets riktlinjer vid visstidsanställning av obehörig personal. Vi kommer fortsätta
rekrytera och målsättningen är att alla lärare på Eneskolan ska ha legitimation. De tre sista
rekryteringarna som gjordes när så väl elever som personal gått på sommarlov blev Nina
Stenbjörn, grundskollärare med erfarenhet som klasslärare, förstelärare och skolledare. Nina
kommer arbeta i arbetslag f-6 som speciallärare. Tove Kjellberg, legitimerad i ämnena
svenska och engelska. Tove kommer börja i oktober och stötta upp i åk 7,8,9 i tvålärarskap
efter behov.
Vår skolsköterska har gått vidare till annat uppdrag och Camilla Kapor övertar hennes tjänst
inom kort. Camilla är legitimerad sjuksköterska och har 10 års erfarenhet med sig i sin
ryggsäck av sjukvårdsarbete på Huddinge sjukhus.
RESULTAT
Årskurs 6 genomförde under vårterminen nationella prov i engelska, matematik och svenska
med väldigt fina resultat. I matematik blev 91% godkända och 64% av eleverna fick betyg D
eller högre betyg. I Svenska blev 95% godkända och 66% fick D och högre betyg. I engelska
blev 97% godkända och 92% fick D och högre betyg.
Angående elevernas slutbetyg i årskurs 9 har vi också haft goda skäl att glädjas. Eneskolan
har ökat med 15 % i gymnasiebehörighet under föregående läsår och 92% av våra elever
kunde gå vidare till gymnasiala studier. Eneskolan tillsammans med Pershagen delar första
platsen i kommunen med högts behörighet.
SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE
Skolledningen kommer under det här läsåret prioritera att revidera lärarnas åtagande och se
till att deras tid och arbetsuppgifter renodlas för det ämnesdidaktiska, det vill säga planering,
genomförande och bedömning i samarbete med kollegor. Vi kommer fokusera på att ha så få
schemabrytande aktiviteter som möjligt, och se lektionerna som heliga. Kärnverksamheten är
det viktiga.

I vårt systematiska kvalitetsarbete under det här läsåret kommer vi fortsätta arbetet med att
öka behörigheten till gymnasiet med tidiga insatser och stöd samt kontinuerlig uppföljning av
elevernas resultat i kärnämnena i alla årskurser.
Vi kommer även att analysera skillnaderna mellan flickor och pojkar i måluppfyllelse i
årskurserna 6-9 och med stöd av forskning och våra förutsättningar på skolan ta fram en
handlingsplan. Handlingsplanen ska syfta till att öka måluppfyllelsen för pojkar som i
dagsläget tenderar att prestera lägre resultat än flickor över hela landet och så även på vår
skola.
Läsårets kompetensutvecklande insats för vår personal ansvarar specialpedagoggruppen för i
samarbete med resurscentrum. Syftet är att öka kunskapen om anpassningar som kan göras i
undervisningen för att våra elevers behov ska kunna tillgodoses i ännu högre grad.
Slutligen ska vi fortsatta att öka trivsel och gemenskap på skolan både för och mellan elever
och personal. Pågående insatser som trivselskola, upprustning av möbler i klassrum,
korridorrer och möjligheter till fler sociala aktiviteter fortgår.
GDPR

Dataskyddsförordningen är en ny lag som trädde i kraft den 25 maj 2018. Den är EUgemensam och ersätter den nu gällande personuppgiftslagen (PuL). Syftet är att skydda varje
enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av
personuppgifter. Vi behandlar många olika typer av personuppgifter. För att säkerställa att
ditt barn får utbildning och omsorg av hög kvalitet behöver skolan hantera ditt barns
personuppgifter och dokumentera hens utveckling och ibland andra känsliga uppgifter.

Exempel på vanligt förekommande personuppgifter som vi behandlar är ditt barns namn,
adress, och personnummer. Vi behöver också samla in en del personuppgifter om dig som
vårdnadshavare, till exempel dina kontaktuppgifter. Studieresultat, diagnoser, utredningar,
åtgärdsprogram, utredningar av kräkande behandling och medicinska uppgifter är andra
exempel på uppgifter som skolan hanterar på daglig basis.

Som vårdnadshavare har du rätt att få information om vem som ansvarar för behandlingen av
dina och ditt barns personuppgifter, varför ditt barns skola behöver behandla dem, hur länge
och vad de ska användas till. Kontakta skolledningen om du har frågor och funderingar om
vår hantering och syfte utifrån ditt barn. Vi passar också på och ber er som vårdnadhavre att
inte maila oss känslig information utan kontakta oss via telefon eller lärplattformen via
verktyget PIM. På hemsidan finns en folder om hur vi lagrar information, varför och vilka
som har åtkomst av denna och delge er.
TRIVSELREGLER
Trivselreglerna kommer personalen att gå igenom med eleverna under uppstartsdagen och ni
som vårdnadshavare kommer få hem dokumentet för att ta del och signera. Nytt inför detta

läsår är att inga elever får lämna skolans område under skoltid utan att dialog förts mellan
mentor och vårdnadshavare, enligt bestämmelser om tillsynsansvaret i skolan, Skollagen 5:3
samt föräldrabalken kapitel 6. Vi har också utökat en mobilfri skoldag till att även omfatta
årskurs 7. Vi ska även implementera att de sista eleverna som äter i matsalen sätter upp sin
stol och torkar av sin matplats som ett led att öka trivsel och underlätta för personalen i
matsalen.

SKLOLSTART
Terminens första dag är den 15 augusti med start kl 8.00, dagen är schemabrytande och alla
elever slutar klockan 13.00. Dag två är enligt schema. Nytt för detta läsår är att alla lektioner
börjar klockan 8.00 istället för 8.10.
SLUTLIGEN
På Eneskolan känner skolledningen tillsammans med personalen en stolthet och glädje att få
arbeta just på Eneskolan. Skolans styrka är att vi har gedigen kompetens med utbildad
professionell personal, vi finner lösningar tillsammans, arbetar systematiskt och har roligt
ihop. Vi ser fram emot ett nytt läsår tillsammans med era barn och er. Varmt välkomna till ett
nytt spännande och utmanande läsår.
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