Skolledningen informerar - Januari
Hej,
Då var skolan åter i rull efter jullovet och en ny termin stundar. Vi ska nu
tillsammans med eleverna gå våren till mötes och fortsätta lärandet tillsammans.
Ny personal:
Vi vill börja med att presentera och välkomna två nya medarbetare för terminen.
Hareer tillhör arbetslag 7 denna termin och undervisar i NO-ämnena i åk 6 samt 7.
Hareer är utbildad civilingenjör och har erfarenhet av undervisning sedan tidigare.
Hareer kommer vara på skolan under vårterminen samtidigt som vi har en annons
ute och goda förhoppningar att kunna rekrytera en behörig lärare till hösten. Vi följer
skolverkets rekommendationer om att personal som inte är legitimerad får stöd och
handledning kontinuerligt av en behörig lärare. Sambedömning sker vid
resultatavstämningar och betygsättning. Handledaren är legitimerad lärare, Jenny, i
årskurs 9. Anwar arbetar främst på förmiddagarna som rastvärd, han ansvar för
utlåning av rastaktiviteter för årskurs 6-9. På eftermiddagarna stödjer han upp
vaktmästeriet.
Resultat och organisation:
Åk 9
I Södertälje mäts förbättrade kunskaper mot två uppsatta mål;



Behörighet: Fler elever ska komma in på gymnasiet
Meritvärde: Fler elever når fler och högre betyg
På Eneskolan har vi under det senaste året lyckats bryta en av två nedåtgående
trender. Förra årets nior gick ut vårterminen 2018 med en behörighet på 91 %.
Vikten av att elever blir behöriga till gymnasiet är betydande utifrån hur eleverna ska
kunna fortsätta utvecklas, ha en framtidstro och verka i samhället. Av de elever som
nu går i årskurs 9 är 80,2 % behöriga till gymnasiet. För ett år sedan var den siffran
69.4% för samma grupp elever. Elevgruppen har på ett år en ökad behörighet på 11
procenteneheter och vår prognos är att den kommer att öka ytterligare under våren
utifrån de insatser som sker i kärnämnena.
Självklart är vi inte nöjda med att behörigheten går åt rätt håll utan vi vill även se
meritvärdet öka. Alla på skolan arbetar hårt för att eleverna ska komma längre och i
högre grad nå de högre betygen.
Arbetet bärs upp av ett gediget systematiskt kvalitetsarbete där vi hela tiden ser till
utveckla och förfina undervisningen för våra elever.
Ett exempel på detta är satsningen som skedde under höstterminen 2018 då ett
aktivt utvecklingsarbete påbörjades för att höja elevernas meritvärden, dels mot
bakgrund av trenden att meritvärdena sjunker för elevgrupperna i stort, dels mot
bakgrund av trenden att det förekommer skillnader mellan flickors och pojkars
meritvärden. Utvecklingsarbetet är inne i en fas då en sammanställning av forskning
på området löpande redovisas för skolans personal, ett arbete som fortsätter nu

under vårterminen. Informationen och data ligger sedan till grund för skolans
utvecklingsgrupp som planerar och introducerar insatserna i ämnesgrupperna där
övriga pedagoger deltar.
Organisation åk 7-9
Eleverna är indelade i klasser som undervisas av ämneslärare som har ett ansvar för
elevernas ämnesutveckling.
För att stärka upp arbetet med uppföljning av frånvaro, dialog med vårdnadshavare,
raster mm så finns en heltidsmentor för varje årskurs. Detta för att frigöra mer tid
för ämneslärare att genomföra sitt kärnuppdrag i sitt läraruppdrag d.v.s. planera,
genomföra och utvärdera undervisningen. Det är en förstärkning som vi har på flera
skolor i Södertälje med gott resultat. På Eneskolan har vi detta för årskurs 7, 8 och 9
sedan höstterminen 2017.
Klassråd och elevråd F-9
Vi har identifierat ett behov på skolan att öka elevernas delaktighet. Arbetet är redan
igång.
Målet den här terminen är att utveckla kvaliteten på klassråden och att de ska med
regelbundenhet en gång i månaden. Skolan har också upprättat en struktur för
beslutsprocessen från klassråd till elevråd och vidare till skolledning som börjar
implementeras nu. Arbetet utvärderas i slutet av terminen och utifrån det resultatet
planeras för nästa läsår.
Föräldrarådet F-9 har premiär!
Vi informerade er i höstas om att starta upp ett föräldraråd och nu är det dags att
skrida till verket. Den 4/2 kl 17.30 på expeditionen tar skolledare Karin Carlen Grip
emot. Syftet med rådet är att vara ett bollplank till skolledningen i övergripande
frågor. Rådet träffas två gånger per termin och rubriken för första mötet är skolans
trivselregler som vi önskar få respons på inför kommande hösttermin. Elevrådet
kommer
att
få
samma
uppgift.
Anmälan
görs
till: karinl.carlengrip@sodertalje.se Väl mött!
Övrigt
Tillsyn på skolor sker på regelbunden basis, vi genomför tillsyn under v 8, bifogar
information angående detta.
Gå in och kika på filmen elevrådet gjort för att presentera Eneskolans lokaler och
delar av personalen, https://youtu.be/TxAG1Tb-8hQ den finns också på skolans
hemsida och facebook. Vi ser fram emot uppföljaren ...
Hälsningar Skolledningen Ida Brånn, Petra Fasth, Karin Carlen Grip med personal.

