8 oktober 2018
Hej,
Tänk vad fort tiden går! Nu är snart höstens vindar och vackra färger här. I verksamheten är
det full fart.

Elevrådet årskurs 6-9
Elevrådet har haft sitt första möte för höstterminen med nya representanter från de olika
klasserna. Under hösten kommer elevrådsrepresentanterna bland annat arbeta med skolans
trivselenkät, dels genom att analysera resultat och dels genom att arbeta fram nya
frågeställningar till skolans elever. Utifrån trivsel och trygghet är eleverna de som har mest
kunskap om situationen på skolan och elevrådsrepresentanterna kommer vara en viktig del i
arbetet för att öka trivseln och trygghete. Elevrådet kommer den 12 oktober åka till
Stockholm för att bland annat besöka riksdagen som ett steg i att förstå hur arbete med
demokratiska frågor fungerar i ett större perspektiv. Förhoppningen är att eleverna får med
sig kunskap och inspiration till deras elevrådsarbete på skolan. I novembermeddelandet får ni
information ifrån elevrådet f-5.

Skolvalet årskurs 6 – 9
Alla elever i årskurs 6-9 på Eneskolan hade i år möjlighet att rösta i skolvalet, ett val som
arrangerades för ca 1500 skolor runt om i Sverige. Eleverna har under början av terminen
förberetts genom att undervisningen i SO har fokuserat på valet och den svenska
partipolitiken. I årets skolval blev Moderaterna (27,15 %) det största partiet, följt av
Sverigedemokraterna (20,86 %) och Socialdemokraterna (13,24 %). I jämförelse med 2014
års skolval kan vi se att det har skett en stor förändring vad gäller Moderaternas och
Socialdemokraternas stöd hos eleverna. Socialdemokraterna har sedan valet 2014 som största
parti tappat ca tio procentenheter, medan Moderaterna har ökat tio procentenheter. Ett annat
parti som likt Socialdemokraterna har ett påtagligt mindre stöd i årets skolval är Liberalerna
(då Folkpartiet Liberalerna) som även de har tappat ca tio procentenheter. Valdeltagandet på
skolan var 86 %.
Om själva genomförandet kan sägas att det var sex elever från högstadiet som hade hand om
valsedlar, kuvertutdelning och röstmottagning. Skolan använde klasslistorna som röstlängder
och informerade om att skolvalet var helt frivilligt.
Efter genomfört val så fick eleverna också räkna och dubbelkolla alla rösterna och gick
igenom resultatet med dem. Lärarna hjälpte till med att informera klasserna och att
sammanställa resultatet samt rapportera det till skolval 2018. Skolan upplevde det som att
många elever tyckte det var spännande och viktigt att delta, syftet var att genomföra valet så
autentiskt som möjligt.

Skoljoggen årskurs 3-9
En härlig dag med sol och värme, många elever som sprang, samt gjorde mål på våra
fotbollsmålvakter. Temat var fotbolls VM, där man för varje joggingvarv fick stanna och
skjuta mål på våra lärare eller elever i åk 6, 8 och 9. Eleverna tävlade mellan stadierna; låg,
mellan och hög. Det är en vandringspokal för varje stadium och årets vinnarklass får en
vandringspokal, i form av en guldfärgad joggingsko.

Trivselskola
Under september har både nya och gamla trivselledare, från åk 3 till 9, deltagit på två
inspirerande och lyckade utbildningsdagar, där de fått tips på flera nya roliga lekar och
aktiviteter som de kan anordna på skolan. Trivselledargruppen kommer, inom kort, att träffas
och planera för höstens olika rastaktiviteter. En ny aktivitet som idrottslärarna har startat
upp under september är "after school" där personal och elever rör på sig tillsammans efter
skoldagens slut. Tanken är att de trivselledare som vill får planera det passet och hålla i
det, men första gången håller idrottslärare i passet med inspiration från trivselaktiviteterna.

Kompetensutveckling
Personalen tillsammans med speciallärarna på skolan arbetar med att fördjupa och utveckla
det som går under namnet generella anpassningar. En generell anpassning är en anpassning
som kommer många elever till godo då den inte bara riktar sig till de elever som har ett
åtgärdsprogram. Det kan till exempel innebära att vi tittar extra på hur vi bemöter elever och
hur tydliga vi är då en lektion inleds eller avslutas. Kompetensutvecklingen sker både genom
föreläsningar, litteratur och lärande av varandra i arbetslagen.

Ny personal
Tove Kjellgren som vi tidigare informerat om och som skulle börja i mitten på oktober som
lärare i engelska i årskurs 8 har fått en förändrad livssituation och kommer inte att börja hos
oss. Vi har dock rekryterat Björn Kvarnmalm som är legitimerad lärare i ämnet engelska och
svenska som andra språk. Björn har över 20 års erfarenhet inom skolan och tjänstgör nu i
Gnesta men börjar hos oss den 8 januari. Anna Andersson Karlegård som undervisar i årskurs
8 idag fortsätter sitt arbete tillsammans med eleverna och vi letar efter en vikarie för Björn
från mitten av oktober till terminensslut då tjänstefördelningen är två lärare i detta ämne och
årkurs.
Inger Holm är legitimerad lärare i ämnet syslöjd och ansluter till kollegiet den 8 januari då
Linda Pilström kommer sluta på Eneskolan. Linda slutar under höstlovet och vikarie på
tjänsten fram till Inger är på plats blir Nooha Rawof, sömmerska med erfarenhet av
lärarrollen ifrån andra skolor inom kommunen.

Wilma Hult är anställd fram tills terminens slut som fast vikarie på skolan. Hon vikarier i alla
årskurser när ordinarie personal är frånvarande. Vissa dagar är flera borta och då kommer
extern personal kontaktas för timanställning specifika dagar och lektioner. Wilma tryggar
också upp och hjälper eleverna under sin hemresa med skolskjutsen.

Skolskjutsinformation
Den förändrade starttiden, klockan 8.00, för detta läsår har främst påverkat en del elever som
åker buss till skolan medan det har underlättat för elever som åker tåg eller med Samtrans.
Skolan har under en uppstartsperiod inte gett sen ankomster för elever med skolskjuts för att
ge den nya strukturen tid att sätta sig. Från och med vecka 45, efter höstlovet, kommer sena
ankomser åter att brukas enligt rutin för samtliga elever. För elever som har skolskjuts genom
buss och linjetrafiken som inte hinner till skolan när lektionen börjar hänvisar vi nu till en
tidigare buss. En elev kan enligt skolskjutsreglementet komma till skolan 60 minuter innan
skolstart och vänta utomhus max 15 minuter och sedan resterande 45 minuter inomhus.
Eneskolans fritids är öppet för elever årskurs f-5 som kommer tidigt till skolan och behöver
vänta mer än 15 minuter utomhus innan skolstart medan elever årskurs 6-9 har möjlighet att
gå in i stora byggnaden. Personal är på plats på expeditionen från klockan 7.00.
Om en tidigare buss resulterar i att man kommer till skolan mer än 60 minuter innan skolan
börjar kan man ansöka om skolskjuts via kommunens etjänst: https://service.sodertalje.se/oversikt/overview/149
En elev som kommer sent till skolan får frånvaro registrerad i minuter som sedan redovisas
för elever i årskurs 6-9 på terminsbetyget. Eleverna riskerar att gå miste om kunskap som de
kan ha nytta av i sin kunskapsutveckling, vilket skulle kunna påverka studieresultaten i
negativ riktning.
Vi har personal som stöttar eleverna under den kritiska perioden, när de yngre eleverna åker
hem och många lämnar skolan samtidigt. Personal är på plats från kl 13.30-15.30 alla dagar i
veckan. Elever som stöter på patrull efter 15.30 går till expeditionen alla dagar utom fredagen
då det är fritidspersonalen som hjälper till.
Gällande skolskjuts med Samtrans önskar vi att ni som vårdnadshavare går in på deras
hemsida och gör reklamation när ert barns resa inte löper på tryggt och enligt avtal. Gå in på
deras hemsida https://samtrans.se/synpunkter-klagomal/
För er vårdnadshavare som lämnar era barn på morgonen med bil bakom idrottshallen vill vi
uppmana alla att köra längst ned på vägen, vända och släppa av era barn vid räcket. Då
behöver inga barn gå över vägen som vid lämningen på morgonen är trafikerad av bilar,
cyklar och gåendes barn och vuxna, detta för att hindra en eventuell olycka när alla har
bråttom och platsen är hårt ansatt.
Hälsningar skolledningen Ida, Petra och Karin med personal.

