Novemberinformation F-9
Hej!
Då är vi redan i slutet på november och ny ledighet nalkas. Här kommer ett litet axplock av
vad som hänt i verksamheten sedan förra månadsinformationen.
Årskurs F – 6:
I förskoleklass arbetar vi med veckans bokstav och i matematiken med former och olika
begrepp inom mätning. I årskurs 1 har vi fokus på att lära sig bokstäverna och alfabetet och i
årskurs 2 är det multiplikation som gäller samt texter skrivna utifrån egna erfarenheter.
Årskurs 3 arbetar engagerat med sitt projekt ”Orangutangen Alba”. I årskurs 4 – 6 har vi
tränat på att skriva olika slags texter där årskurs 4 har arbetat med berättande texter och
årskurs 5 har skrivit insändare. I klass 6 har vi skrivit skräcknoveller och nu är det full
aktivitet i klassrummet med att konstruera lekplatser i tekniken. På fritids har vi ägnat stor del
av hösten till digitaliseringsarbete där eleverna fått göra egna filmer och arbetat med
programmering.
Förberedelsen inför vår julmarknad är i full gång. I våra klassrum kommer snart eleverna att
tillverka handvärmare, tvål, olika bokmärken, julgranspynt och mycket mer. Ljusstöpning
och sångträning står även på schemat. Hjärtligt välkomna tisdagen den 18/12 mellan kl. 17 –
18.20!

Elevråden:
F-5 har haft sitt första elevrådsmöte för terminen. Varje klass har valt två representanter och
av dessa valdes sedan en styrelse med ordförande, sekreterare, suppleant och ledamot. De
pratade tillsammans med ansvarig pedagog, Nina Stenbjörn, om vad ett elevråd gör och hur
viktiga de är på en skola. De hade med sig frågor från sina respektive klasser och mycket
handlade om den fysiska miljön så som att belysningen på vissa toaletter upplevs för mörk
eller att dörrar i vissa omklädningsrum inte går att låsa. Dessa frågor lyfts sedan vidare till
ledningen. Nästa möte är det matråd och då kommer eleverna att träffa kökschef Nina Hjelm
på plats i matsalen och diskutera viktiga matfrågor.
I åk 6-9 så har elevrådet arbetat med att skapa en filmgrupp som ska spela in en film som
presenterar Eneskolan, såväl lokaler som personal, och denna kommer innan jul att läggas
upp på skolans hemsida. Elevrådet i åk 6-9 har för sina kvarvarande pengar i
elevrådsbudgeten valt att köpa nya klockor att sätta upp på Eneskolans fasad mot
fotbollsplanen och skolgården. Elevrådet vill med detta göra något som de tänker kommer
vara alla elever till nytta. Elevrådet i 6-9 har också, i samråd med personalen, kommit
överens om att genomföra en ”svinntävling” under v 48 och 49 för alla skolans elever.
Tävlingen går ut på att minska matsvinnet med ett möjligt pris i potten beroende på
prestation. Information om tävlingen har kommit ut på Ping pong den 19/11.
Årskurs 7-9:
Åk 8 åkte den 22/10 in till Södertälje för att se en teaterföreställning, ”Seek and hide”, på
temat #meto, gränser och identitet, dvs ett ämne som är aktuellt och viktigt både för killar och
tjejer att få ta del av och arbeta med.

Lärarna ägnade tid åt att reflektera över och bearbeta innehållet i skolan då det är ett ämne
som kräver att eleverna får chans att efterarbeta det tillsammans med vuxna.
Läromedel:
En stor satsning har gjorts på att uppdatera läromedel både i de teoretiska som praktiska
ämnen. Skolan har också köpt in sk ”sockor” att sätta på stolsben i vissa årskurser för att
minimera ljud och skärmar för elever som behöver extra lugn och avskildhet inom klassens
ram. Det handlar om att skapa förutsättningar för alla elever att lära tillsammans utifrån de
olika förutsättningar som finns representerade i våra klassrum.
Föräldraråd:
Under våren kommer vi att starta ett föräldraråd där syftet är att skola och vårdnadshavare
ska samarbeta och dryfta frågor som rör verksamheten. Rådet blir helt enkelt ett slags
bollplank och fokusgrupp åt ledningen. Är du intresserad av att ingå i denna grupp så
kontaktar du biträdande rektor Karin Carlén Grip (KarinL.Carlen-Grip@sodertalje.se).
Traditioner & julavslutning:
Den 13 dec är det Lucia. På Eneskolan spelar det ingen roll om det är en kille eller tjej som är
Lucia. Eleverna i åk 9 får lämna in en motivering om de önskar vara Lucia. Personalen väljer
bland kandidaterna utifrån motiveringen och kandidaten ska även vara en förebild för andra
elever på skolan. I luciatåget deltar elever ifrån årskurs 5 och 9 och vårdnadshavare till dessa
elever är välkomna som åskådare. Traditionen går av stapeln kl 8.20 i idrottshallen.
Den 21 dec är det julavslutning, alla elever går klockan 08.00-9.30 och skolskjuts via
samtrans går hem kl 9.45. Julavslutningen sker i respektive årskurs och programmet för
eleverna varierar därför. Betygen för elever i årskurs 6-9 kommer hem till er i brevlådan.
Vårterminen:
Bra att veta redan nu inför vårterminens start är att fritids är stängt den 8 januari för
kompetensutveckling och skolstart sker den 10 januari klockan 8.00, eleverna går enligt
ordinarie schema denna dag.
Ny personal på skolan är Inger Holm i textilslöjd. Ann-Marie Haegerstam förskoleklass samt
Björn Kvarnmalm i engelska årkurs 8. Alla är behöriga i sitt ämne och har en gedigen
erfarenhet.
Utvecklingssamtal sker under vecka 4 och 5 för årskurs F-5. För årskurs 6 sker samtalen
mellan den 21/1 – 23/1 och för årskurs 7 den 21/1, årskurs 8 den 22/1, årskurs 9 den 23/1.
Mer information angående bokning för årskurs 7-9 kommer innan terminsavslutningen.
Hälsningar Skolledningen Eneskolan, Ida, Karin & Petra med personal.

