
Månadsmeddelande december F-9 

Hej 

 

Vi börjar närma oss jul och 2020 går mot sitt slut och vi tar sikte på 2021. 

Ytterligare en termin har passerat och det är dags för en välförtjänt ledighet efter 

idogt arbete. På skolan finns en studiemotivation och en vilja att lyckats. Vi är så 

stolta över alla elever som kämpat hårt med att ta sig an all ny kunskap. 

 

Det har minst sagt varit ett annorlunda år och vi har fått ställa om flera 

aktiviteter, som nu, inför vårt luciafirande. Detta år sker det digitalt och har 

spelats in i förväg. På måndag den 14:e firar vi lucia klassvis, där vi tar del av 

Eneskolans luciatåg och fikar tillsammans. 

 

Matsalen 

Ett led till att öka avståndet mellan eleverna i matsalen har vi sedan höstlovet 

anvisande platser, en ledig stol mellan varje plats, samt att man äter gruppvis. För 

att minska antalet elever i matsalen så har vi även klasser i åk 6, 8 och 9 som äter 

i aulan med personal. Sedan terminsstart så har vi personal som erbjuder handsprit 

samt påminner om att tvätta händerna. Till våren kommer vi att placera ut två 

handspritsautomater i anslutning till matsalen. 

 

Biblioteket åk F – 9 

Biblioteket på F – 5 startade upp efter höstlovet och det är redan en välbesökt och 

uppskattad plats. I vårt skolbibliotek har vi valt att placera och sortera böckerna 

efter genre tex. sport och fritid, spänning, djur och natur. Det har vi gjort för att 

det skall bli lättare för våra elever att hitta rätt bok efter intresse att läsa. Vi har 

även tänkt på hur vi möblerat med rum i rummet för att skapa en läsglädjande 

miljö. Eleverna besöker biblioteket kontinuerligt och lånar med sig en bok att läsa 

i klassrummet. Under våren kommer vi starta ett samarbete med biblioteket i 

Järna. 

 

Bilbioteket på åk 6 – 9 kommer starta upp i februari och 200 nya böcker från BTJ 

har köpts in. BTJ är en bibliotekstjänst som hjälper till att kvalitetssäkra 

skolbibliotek från grunden. De har kunniga bibliotekarier som gör ett kvalificerat 

urval av böcker och andra medieprodukter, där syftet är att använda sitt 

skolbibliotek som resurs både i undervisningen och läsfrämjandet. Skolan har även 

köpt in en bokprenumeration där böcker kommer kontinuerligt som påfyllning i alla 

stadier varje månad. 

 

Rapport ifrån elevråden 

På Eneskolan arbetar elevrådet efter ett årshjul, med olika fokusområden på 

respektive möte. Elevrådet träffas en gång i månaden och arbetar med ett av fyra 

områden (fysisk skolmiljö, lärandet i klassrummet, trygghet samt matfrågor). 

Elevrådet är delat i två, ett för F - 5 och ett för åk 6 – 9. På elevrådsmötena är 

skolledningen och ansvariga mentorer alltid närvarande. Ordförande och 



sekreterare är eleverna själva. 

 

Under hösten har elevrådet på 6 – 9 vidareutvecklats för att bli mer fokuserat och 

effektivt. Representanterna har fått skriva ansökningsbrev till skolledning och de 

har valts ut utifrån kriterier såsom engagemang, vilja att föra allas talan samt vara 

en förebild. På F-5 har elevrådsarbetet under hösten bland annat lett till inköp av 

nya rastleksaker, uppiffade toaletter och nya duschdraperier i idrottshallen. 

 

Julavslutning på Eneskolan 

Sista skoldagen är fredagen den 18 december mellan kl. 8.10 – 11.15. Eleverna äter 

lunch innan dagen slutar. 

På Eneskolan F – 5 kommer vi uppmärksamma avslutningen gruppvis. Vi startar med 

att dansa in julen på skolgården för att sedan ha en mysig förmiddag med pyssel 

och sångstund. 

I åk 6 – 8 kommer avslutningen genomföras gruppvis med olika aktiviteter som 

pyssel, rimstuga, olika spel m.m. Åk 9 fortsätter med legokampen. 

 

Betyg och omdömen 

För eleverna i åk 6 – 9 så postas betygen på avslutningsdagen den 18 december och 

alla elevers omdömen publiceras på Vklass senast samma dag. 

 

Eneskolans Facebook 

Vi vill gärna tipsa om vår sida på Facebook där vi kontinuerligt uppdaterar vad som 

händer och sker på skolan från F – 9. 

 

Vi vill passa på att önska er alla en riktigt skön ledighet och tid med familjen. 

Samla ny kraft och vila så tar vi oss an ett nytt spännande 2021 tillsammans. Vi 

hoppas på en vit jul och en festlig nyårsafton och trettondag. 

 

Till sist vill vi uttrycka ett varmt TACK till alla elever och er vårdnadshavare för 

gott samarbete och god dialog under terminen och pågående pandemi. 

 

Skolan börjar för eleverna den 11 januari 2021, enligt ordinarie schema. 

 

God jul och gott nytt år! 

 

Ida och Jessica med personal 


