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Hej! 

Då är det snart dags för ett nytt läsår. På skolan är det full aktivitet med att förbereda innan alla elever 

kommer åter. Vi ser fram emot att träffa både nya som gamla elever och kicka igång ett nytt läsår 

tillsammans! 

Skolans systematiska kvalitetsarbete under läsåret 19/20 kommer fokusera på ökad elevdelaktighet för 

att stärka elevernas inställning till skolarbetet, öka studiemotivationen och delta i demokratiska 

processer.  

Att öka högre måluppfyllelse och konstruera mer kognitivt utmanande uppgifter med syfte att minska 

skillnaderna mellan pojkar och flickor.  

Att stärka kvalitén i undervisningen med en självklar medvetenhet i hur och varför vi använder 

digitala verktyg samt fortsätta utveckla arbetet med anpassningar på gruppnivå för att möta våra 

elevers olika behov.  

Skolstart: 

Skolstart sker den 15 aug kl 8.10 och alla elever slutar enligt respektive schemas sluttid. Via länken 

nedan hittar du ditt barns schema för läsåret 19/20. Dagen är dock schemabrytande för alla och syftar 

till att lära känna varandra och ta del av information och rutiner. 

Schema: 

Länk: https://web.skola24.se/timetable/timetable-viewer/sodertalje.skola24.se/Eneskolan/ 

Här samlas vi den 15 aug: 

Elever i förskoleklass träffas på skolgården vid sandlådorna och där kommer pedagogerna Maria och 

Mia vara på plats från klockan 8.00 för att möta upp. 

Elever åk 1 träffas på skolgården vid klätterställningen och där kommer  Wilma och pedagog Daniel 

möta upp barnen och sedan gemensamt gå in till det nya klassrummet. 

Elever åk 4 träffas på skolgården på scenen och där kommer pedagogerna Martina och Nina möta upp 

barnen och sedan gemensamt gå in till det nya klassrummet. 

Övriga elever i årskurs 2,3, och 5 går till sina klassrum. 

Elever årskurs 6 går till matsalen för uppsamling och där finns pedagogerna på plats från klockan 8.00 

för att möta upp. 

Elever årskurs 7 går till aulan för uppsamling och där finns pedagogerna på plats från klockan 8.00 för 

att möta upp. 

Alla andra elever i åk 8 och 9 går till sin korridorr.  All personal kommer ha Eneskolans tröja och 

namnskylt på sig. Den 16 augusti startar lektionerna upp enligt schema. 

 

 

https://web.skola24.se/timetable/timetable-viewer/sodertalje.skola24.se/Eneskolan/


Skolledningen: 

Det har skett förändringar inom skolledningen då biträdande rektor Petra Fasth har gått vidare till 

annan kommun som rektor. Rekrytering har pågått under sommaren och vi är förhoppningsfulla att 

kunna ha en ny biträdande rektor på plats inom kort mot årskurs F-6 och fritids. Ansvarsfördelning på 

skolan, tills vi meddelar annat,  är att kontakta rektor Ida Brånn avseende organisation och insatser på 

gruppnivå och biträdande rektor Karin Carlen Grip för enskilda elevärenden i årskurs F-9. 

Som vanligt gäller att i första hand ta kontakt med ämnesläraren för specifika ämnesfrågor, mentor för 

frågor gällande elevens sociala situation eller frågor som rör barnets studiesituation överlag. 

Innan sommarlovet informerade vi om personalförändringar inför detta läsår, vi bifogar detta brev 

igen för er som vill fräscha upp minnet. 

Vårdnadshavarinformation: 

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 med personalen. Vi ser gärna att eleverna 

också deltar! 

Åk 7                    14 aug kl 17.00 samling aulan 

Åk 6                    14 aug kl 18,00 samling aulan  

Åk 8                    15 aug kl 17.00 samling aulan 

Åk F-5                26 aug kl 17.00 samling aulan 

Åk 9                    1 okt    kl 17.00 samling aulan  

Utvecklingssamtal:  

Elevledda utvecklingssamtal sker i årskurs F-5 under vecka 38 och 39. Samtalet sker i ditt barns 

klassrum. I årskurs 6-9 sker samtal i matsalen och dess omnejd. Det kommer också gå att boka tid 

med respektive mentor för årskurs 7,8 samt 9. Samtalen i åk f-5 tar ca 40 minuter och 

ämnessamtalen i åk 6-9 är 10 minuter per pedagog och man väljer vilka man vill boka tid 

med. 

Syftet med ett utvecklingssamtal är att eleven ska förstå sina styrkor och utvecklingsområden. För att 

få ut maximalt av samtalen behöver elev, vårdnadshavare och lärare förbereda sig. Eleverna kommer 

att förbereda sig i skolan under uppstartsdagarna utifrån sina matriser, betyg och specifika skolfrågor 

på individ och gruppnivå. 

Åk 6 24/9  klockan 13.00-17:30. 

Åk 7 23/9  klockan 13.00-17:30. 

Åk 8 17/9  klockan 13.00-17:30. 

Åk 9 16/9  klockan 13.00-17.30 



Dessa dagar slutar samtliga elever i årskurs 6 till 9 kl 12.45. Skolskjuts går hem 13.00. Information 

om hur bokning sker kommer ut i slutet av augusti.  

 

Vi hälsar er varmt välkomna till en ny termin. 

 

Hälsningar Ida och Karin med personal 

 

 


