Hej,
Då har vi kommit till sista veckan på detta läsår och snart stundar ett långt och förhoppningsvis soligt
sommarlov med glass, jordgubbar, svalkande vågor och fågelkvitter. Vi vill avsluta terminen med att
informera om lite matnyttigt inför nästa läsår.
Skolstart & skolskjuts läsåret 19-20
Fritids är stängt den 12 augusti för planering.
Den 15 augusti börjar skolan på nytt kl 8.10. Eleverna går enligt deras klasschemas start och sluttid,
dagen är schemabrytande och personalen i respektive arbetslag ansvarar för utformningen. Den 16
augusti följer eleverna sitt schema och ordinarie lektioner rullar igång.
Utbildningskontoret har gått ut med viktigt information till er som har barn och ungdomar som har
skolskjuts via samtrans eller rätt till busskort då nya rutiner har upprättats, se bifogning.
Schema inför läsåret 19-20
Nästa läsår kommer ordinarie starttid vara klockan 8.10 för samtliga elever på Eneskolan. Eleverna i
årskurs 6-9 kommer ha sovmorgon på måndagar och börja kl 8.40. Mellan klockan 8.00-8.40 finns
möjlighet till studiestöd med pedagogerna Jacob Burström och Bjarne Bender Mortensen för de
elever som önskar stöd eller att fördjupa sina kunskaper med syfte för högre måluppfyllse. Scheman
inför nästa läsår kommer ni kunna ta del av innan midsommar, ni får en liten notis på lärplattformen
när de är publicerade av Stig, vår it-pedagog.
V-klass, ny lärplattform med start till hösten
I höst byter Södertäljekommun lärplattform till V –klass. Mer information om detta kommer att ske
centralt ifrån utbildningskontoret till er som vårdnadshavare. Personalen har under våren varit på
utbildning och vi tror att den nya lärplattformen kommer vara enklare att navigera i och att hitta rätt
fortare, V-klass upplevs mycket användarvänlig.
Föräldrainformation under höstterminen 2019
På Eneskolan genomför vi information i stormötesform till er som vårdnadshavare 1 gång per läsår i
respektive årskurs. Innehållet varierar utifrån årskurs och behov. Efter informationen är det mingel i
årskursen korridorr där frågor och funderingar kan dryftas men mentor, undervisande lärare och
ledning. Vi vill redan avisera dag, datum, tid samt plats för dessa sammankomster, vi ser gärna att
eleverna också deltar!
Åk 6

14 aug kl 18,00 samling aulan

Åk 7

14 aug kl 17.00 samling aulan

Åk F-5

26 aug kl 17.00 samling aulan

Åk 8

15 aug kl 17.00 samling aulan

Åk 9

1 okt kl 17.00 samling aulan

Organisation läsåret 2019-2020
I kommande organisation kan vi för andra året i rad utöka personaltätheten med legitimerade
pedagoger. Utökningen i år syftar till att kunna arbeta mot modellen flerlärarskap. Det betyder att
man är två lärare på vissa givna lektioner vilket skapar förutsättningar att arbeta på andra sätt än när
det bara är en pedagog på plats, det kan innebära att man delar klassen på två och kan anpssa
underisningen mer utifrån individers behov. I åk 5-9 är flerlärarskapet riktat mot kärnämnena utifrån
gruppernas resultat och behov. I åk f-3 har vi anställt en svensklärare som främst kommer arbeta
med läs och skrivutveckling och för hela F-9 har vi en pedagog som kommer arbeta som
matematikutvecklare.
Efter skolinspektionens tillsyn under våren fick vi en anmärkning och det var att öka behörigheten av
undervisande lärare för de yngre åren, det vill säga eleverna i årskurs 1-5. Det betyder konkret att
pedagogerna behöver tjänstefördelas mot de ämnen de är behöriga i vilket resulterar i att eleverna
kommer undervisas av fler lärare i de teoretiska ämnena. Varje klass kommer fortfarande ha en
klassmentor. Vi har utifrån den nya tjänstefördelningen valt att stötta upp socialt med en person till i
organisationen under höstterminen med syfte att stötta och styra på grupp och individ nivå utifrån
verksamhetens behov.
Ny personal inför nästa läsår!
Vi har babyboom på Eneskolan och några av våra pedagoger kommer vara föräldralediga hela
nästkommande läsår eller delvis. Några få i kollegiet har valt att gå vidare till nya äventyr.
Majoriteten av den nya personal som rekryterats beror på utökning av fler pedagoger utifrån tex
flerlärarskapet, däremot är det tuffa rekryteringstider i skolbranschen så vi är väldigt glada över att
ha hittat dessa stjärnor!
Maria Hedström förskoleklass, legitimerad pedagog.
Karin Chaikat Sjödin, åk f-3, legitimerad pedagog i svenska.
Martina Orrmo åk 4-5, kommer undervisa i svenska och engelska, obehörig med lång erfarenhet,
senast ifrån Tavestaskolan. Anställd hela läsåret och rekrytering mot legitimerad personal kommer
fortgå parallellt.
Mirna Korkis åk F-3, examinerad under våren 2019 som lärare mot fritidshem med behörighet i
idrott och hälsa.
Anna Winscher åk 6, legitimerad pedagog i svenska.
Charbel Koria åk 4-9, idrott och hälsa, examinerad under våren 2019.
Moa Gustafsson åk 4-9, kommer efterträda Elisabeth Sundström som valt att söka nytt äventyr. Moa
är behörig i idrott och hälsa åk 4-9 och ämnet svenska mot åk 7-9. Moa och Charbel har gått på
Idrottshögskolan tillsammans och är ivriga på att få fortsätta utveckla ämnet tillsammans med
eleverna på Eneskolan.

Vi hade rekryterat en NO lärare till blivande årskurs 8 men ibland sker dessvärre förändringar och
tjänsten blev vakant men nu äntligen är sista pusselbiten på plats, Erika Nygard Bad är legitimerad
lärare och behörig i 3 av 4 no ämnen och kommer närmast ifrån Frejaskolan i Gnesta.
Claes Elvung legitimerad lärare och behörig i två av so ämnena ersätter Peter Johansson i blivande åk
8. Peter i sin tur kommer att arbeta i flerlärarskap på skolan som förstärkning mot ämnet matematik.
Stefan Lomner, åk 3-9, kommer vikariera för Marcus Frögren under höstterminen i trä och
metallslöjd, obehörig med lång erfarenhet av barn och ungdomar.
Joel Berg, åk 6-9, kommer vikariera för Hannes Beyer under höstterminen i musik, obehörig men har
gått 3 av 4 år på musikhögskolan och god erfarenhet inom skolan som lärare.
Britt Malmgren på expedition kommer att gå i pension till nästa läsår och Lilian Sleyman kommer
ersätta henne.
Vakans
Vi har en tjänst kvar att tillsätta och det är i ämnet kinesiska, Kristina Ekblom lämnar oss och arbete
pågår att hitta hennes ersättare.

Vi önskar er alla en skön ledighet och väl mött i augusti!

Hälsningar Ida, Karin & Petra med personal Eneskolan

