
Hej, 

Mars månad och solens strålar tittar fram allt oftare. På skolan arbetar vi på högtryck då flera 

årskurser genomför nationellaprov i flera olika ämnen. Det är god stämning på skolan bland både 

elever och personal och den nyöppnande kiosken är uppskattad av oss alla.  

Ny personal 

Vi välkomnar Mirna och Katarina till Eneskolan. Mirna Korkis börjar under majmånad och är 

legitimerad fritidshemslärare och behörig i idrott åk f-3 och i augusti börjar Katarina Johannson som 

är legitimerad lärare och behörig i biologi och teknik. Katarina kommer undervisa i samtliga NO-

ämnen för årskursen. 

Fritidsinformation 

Elevernas telefoner samlas in i skolan och hålls insamlade och inlåsta även under barnens fritidstid. 

Det innebär att ni vårdnadshavare behöver kontakta fritids om ni vill nå era barn eller informera om 

sluttid eller något annat. Tel nr: 076-6483223 eller 076- 6483224.  

Alla vårdnadshavare som har barn på fritids behöver fylla i den lapp om påsklovet som ert barn har 

fått senast den 5 april. Extra lappar finns på fritids. 

Lärandeobservationer av skolledningen 

Vi i skolledningen besöker ofta lektioner och har som målsättning att göra minst två lektionsbesök 

per termin hos varje lärare. Syftet är att hålla oss uppdaterade på hur elevers och lärares arbetsmiljö 

ser ut så att skolan är en trygg plats med studiero och att undervisningen utgår från läroplanen och 

håller den kvalitet som behövs för att våra elever ska nå sina mål. 

Det vi har uppfattat av dessa besök är att det råder en god studiemiljö på skolan och att det är 

generellt lugnt och trivsamt. I två klasser på f-9 organisationen har vi insatser för att främja studieron 

och utvärderar kontinuerligt. Lektionerna håller en god och jämn kvalitet där lärarna använder sig av 

många olika metoder för att stödja elevernas väg mot målen. 

Ökad elevdelaktighet 

För att öka elevdelaktigheten på skolan arbetar både Likabehandlingsråd och Pedagogisktråd vidare 

med att ta reda på vad eleverna vill se mer av på skolan. Eleverna i Likabehandlingsrådet agerar 

bollplank åt skolans Likabehandlingsgrupp som just nu arbetar med att utveckla skolans främjande 

arbete, dvs hur vi ska jobba för att ytterligare öka trivsel och trygghet i skolan. 

 I klasserna håller man just nu på med att revidera trivselreglerna och eleverna från F-9 får komma 

med förslag på hur reglerna på skolan ska formuleras och vad de ska innehålla. Arbetet har påbörjats 

och trivselreglerna ska gås igenom både av personal, föräldrar (gjordes under förra 

föräldrarådsmötet) och elever för att alla ska känna att de är delaktiga i arbetsmiljön på skolan. 

Skolans ledningsgrupp kommer sedan syna underlaget ifrån alla grupper och fatta beslut i frågan i 

slutet av vårterminen. 

Skolans mat och matsal 



Under läsåret har samarbetet med matsalen växt och det är något både skolan och ansvariga för 

skolmaten är mycket glada över. I matsalen jobbar man hela tiden med att utveckla trivsel och att 

göra lunchen till en god och härlig upplevelse. Vi har haft ytterligare ett samarbete med matsalen där 

vi tillsammans har gjort något trevligt och den här gången blev det semlor på fettisdagen. Elever 

deltog genom att vara med och tillverka semlor till alla elever och personal, vilket var mycket 

uppskattat.  

Nina Hjelm, som är ansvarig för skolmaten i Järna och som är vår kontaktperson, kommer att gå ut i 

klasserna och prata om varför de serverar den mat de gör och varför Södertälje kommun har valt att 

arbeta utifrån ett ekologiskt hållbart koncept. Eleverna kommer att få chans att prata, ställa frågor 

och framföra synpunkter kring det Nina tar upp. Gå gärna in och följ det matsalen lägger ut på 

Instagram genom jarna_molnbo_holo. 

Föräldraråd nummer 2 åk F-9 

Tema för nästa föräldraråd är mat och Nina Hjelm kommer då och pratar om den mat som serveras i 

Södertälje kommun och hur mat är en viktig del i klimatpåverkan. Hon kommer också att bjuda på 

något smakprov. Alla är varmt välkomna och vi träffas den 23/4 kl 17:30 uppe på expeditionen i 

högstadiedelen. För att vi ska kunna planera för mat och sittplatser så är det bra om ni anmäler er till 

biträdande rektor Karin Carlén Grip genom mejl (karinL.carlen-grip@sodertalje.se) 

Öppethus v 13 åk f-9 

Under vecka 13 välkomnar vi er som vårdnadshavare till skolan under hela veckan. Ni behöver inte 

föranmäla ert besök däremot om ni vill äta lunch så mailar ni till biträdande rektor så meddelar hon 

köket. Varmt välkomna! KarinL.Carlen-Grip@sodertalje.se  

Föräldravandring, kvällar och helger 

Den 21/2-19 bjöd Järna fritidsgård tillsammans med fältarna in till ett möte för att prata om 

föräldravandring i Järna. 15 intresserade och engagerade föräldrar kom till mötet. Hade du inte 

möjlighet att närvara men känner att du gärna skulle vilja vara med så kommer du i kontakt med 

dessa föräldrar genom att maila jarna@attvandring.nu 

Hälsningar skolledningen, Ida, Petra och Karin med personal 
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