Hej,
Vi tycker precis skolan dragit igång efter sommaren men inser att det snart är dags för julledighet. I
väntan på snön kommer här lite information om vad som hänt på skolan och vad som är kommande.
Temadagen den 24 oktober åk 6-9
FN-dagen den 24 oktober var läsårets första temadag på Eneskolan. Rubriken för temadagen var ”Du,
jag och världen”. Respektive årskurs hade varsitt arbetsområde som på något vis anknyter till det de
har läst eller kommer att läsa inom ordinarie undervisning.
Årskurs sex jobbade med UNICEF och deras projekt ”Operation dagsverke”. I det här projektet jobbade
eleverna med att sprida information och samla in pengar. Årets insamling går till personer med
funktionsnedsättningar i det naturkatastrofdrabbade Filipinerna. Eleverna startade dagen med att de
fick information om projektet och om hur situationen ser ut på Filipinerna. Eleverna jobbade sedan
antigen med att ta fram informationsmaterial till insamlingen i forma av texter, filmer eller planscher
eller så planerade de egna insamlingsprojekt. Vill man bidra till insamlingen så är den öppen till den
13 december och adressen till insamlingssidan är https://unicef.se/od-277.
Årskurs sju arbetade med hållbar utveckling. De började med att jobba med begreppet hållbar
utveckling och med FNs 17 globala målen för att få en förförståelse för vad hållbar utveckling är. Sedan
gjorde de en miljöanalys av skolan för att se vad skolan är bra på när det gäller miljö men också vad
som kan förbättras. Som avslutande uppgift fick varje elev skriva och rita en broschyr som gör reklam
för den framtida hållbara Eneskolan. I detta arbete skulle eleverna väva in sina kunskaper och utveckla
idéer kring hur Eneskolan kan bli ännu mer hållbar.
Årskurs åtta jobbade med fattigdom och välfärd. De började med kartkunskap, där eleverna skulle
placera ut några av världens fattigaste och rikaste länder på en världskarta. Utifrån ländernas placering
på kartan så tog de fram förslag på orsaker till fattigdom. Eleverna fick titta på ett program där
fattigdom och välfärd diskuterades och jobbade med diskussionsfrågor till filmen. Avslutningsvis fick
eleverna jobba enskilt med en uppgift där de valde något utav världens fattigaste länder och
resonerade kring orsaker till landets fattigdom och möjliga vägar ut ur fattigdomen.
Årskurs nio åkte till Stockholm och gick en stadsvandring runt riksdagshuset och svarade på frågor. De
besökte även Naturhistoriska museet där de gick en tipspromenad om Fossil och evolution.
För årskurs sex till åtta avslutades dagen med att eleverna träffades i grupper där några elever från
varje årskurs ingick. I dessa grupper berättade de för varandra om vad de hade gjort under dagen.
Eleverna fick även göra en kahoot med frågor kopplade till de olika arbetsområdena. Som avslutning
fick eleverna utvärdera dagen och komma med idéer inför nästa temadag som är den 14 februari med
temat ”Han, hon, hen”.
Vår upplevelse är att det var en dag som uppskattades av eleverna.
Betyg & bedömning
Snart är det dags för eleverna i åk 6-9 att få sina terminsbetyg. För åk 6 och 9 är det lite extra spännande
då eleverna i 6:an får betyg för första gången och för att 9:orna kommer att göra en preliminär sökning
till gymnasiet på höstterminens betyg. Vi skickar med två länkar för att göra det tydligare hur
betygssystemet fungerar och hur lärare sätter betyg.
”Hur sätter lärare betyg? ” (Skolverket) https://www.youtube.com/watch?v=ciRJZwiR5OY
”Betyg – så funkar det” (Pedagog Värmland) https://www.youtube.com/watch?v=MOKqtoy6UP4

Elevern i åk 6-9 får sina betyg på brevlådan. Skolan postar betygen den 19 december.
I V-klass uppdateras omdömesmarkeringarna för alla elever på skolan, det vill säga att notering görs
om eleven har otillräckliga ,tillräckliga eller mer än tillräckliga kunskaper till den 20 december. Vid
otillräckliga kunskaper fyller pedagogerna i kommentarsfältet om vad eleven behöver utveckla inför
nästa termin.
I början på nästa termin är det dags för utvecklingssamtal, dessa genomför på nedanstående datum.
Åk 9 den 20 jan
Åk 8 den 21 jan
Åk 7 den 27 jan
Åk 6 den 28 jan
Eleverna i i förskoleklass – åk 5 genomför sina samtal under v 4 & 5.
Information om tider och hur bokning sker kommer under terminsuppstart.

Personalförändringar inför vårterminen
Nina Stenbjörn som är speciallärare mot låg och mellanstadiet kommer att sluta hos oss. Nina
efterträds av Karolina Menhert som är legitimerad lärare närmaste ifrån Viksbergsskolan och
förstelärare. Karolina kommer ansvara för studiegården åk 1-6.
Veronika Fredriksson som arbetat mot åk 2 efterträds av legitimerad lärare Lisa Berglund.
Stefan Lomner har vikarierat för Marcus Frögren som är föräldraledig i ämnet slöjd och kommer
efterträdas av Bosse ? under vårterminen. Bosse är legitimerad lärare och kommer undervisa eleverna
fram tills att Marcus är åter i augusti.
Yangbo Tang i ämnet moderna språk och kinesiska efterträds av legitimerad lärare ?
94 % legitimerade lärare
Vi vill också passa på att gratulera vår idrottslärare Cherbel till sin lärarlegitimation och konstaterar att
i januari är 94 % av personalen legitimerade pedagoger på Eneskolan. Det är ett ambitiöst och
utvecklingsbenäget kollegiet som samarbetar för elevernas bästa och
Julavslutningen

Den 20 december är sista dagen för den här terminen, sedan kickar jullovet igång. Vi genomför
ordinarie undervisning enligt schema ända fram till den 19 december. Den 20 december blir
schemabrytande med samkväm.
20 december är skoldagen för alla elever på skolan enligt följande :
•
•
•
•

Start och slut är Kl 8.10 -11.00
Skolan ansvarar för att ställa om skolskjutsen, hemresor sker från kl 11.15.
Alla elever äter lunch på skolan.
Åk F-5 julavslutning sker i elevernas egna klassrum tillsammans med sina lärare.

•

Åk 6-9 Samling i sina klassrum, gemensam avslutning i idrottshallen och återsamling i
klassrummen innan lunch.

Skolan börjar igen 9 januari och eleverna går enligt sina scheman.
Hälsningar Ida, Karin & Jessica med personal Eneskolan

