Hej!
Nu börjar vi bli varma i kläderna, både personal och elever, och det är
god stämning på skolan. Starten har varit positiv och fokus har varit att
arbeta ihop grupperna samt skapa rutiner och strukturer. Det är roligt att
se att eleverna är engagerade och motiverade till lärande, från våra nya
förskoleklasselever till eleverna i årskurs nio som börjar tänka på sitt
gymnasieval.
Vi har hunnit med en hel del de här första veckorna. Förutom att det är
full fart med lektioner så har det varit informationsmöten i alla arbetslag
för er vårdnadshavare och utvecklingssamtalen är genomförda. Vi
uppskattar och värdesätter dialogen och de personliga mötena som
dessa samtal ger mellan oss lärare, våra elever och er vårdnadshavare.

Klassråd och elevråd
Klassråd och elevråd har kommit igång på skolan. Syftet är
elevinflytande och delaktighet i skolans verksamhet. På läsårets första
elevråd var temat den fysiska skolmiljön och klassens representanter fick
frågor att ta med till sina klasser.
I klasserna har man pratat om vad som är bra i våra klassrum och övriga
lokaler på skolan samt vad som kan bli bättre. Det var många kloka
tankar som diskuterades och klassens representanter tar det nu vidare
för fortsatt arbete till kommande elevråd.

Covid-19
Folkhälsomyndighetens rekommendation under våren var att vuxna inte
skulle byta om och duscha efter idrottsaktiviteter. Vi på Eneskolan valde
att följa denna rekommendation för våra elever.
Efter önskemål från flera elever har vi kommit fram till att börja använda
omklädningsrum samt duscharna igen, vilket går i linje med övriga skolor
i Södertälje kommun. Från och med vecka 40 så ska alla elever byta om
och duscha.

Vi vill påminna att det är fortfarande är viktigt att man stannar hemma vid
symtom och insjuknar man under dagen så kontaktas vårdnadshavare
så eleven kan gå hem. Eleven ska vara symtomfri i två dagar innan
återgång till skolan.

Skadegörelse cyklar åk 6 – 9
Tyvärr har skoluppstarten också inneburit skadegörelse av cyklar under
skoltid. Det är sex elever som enligt skolans uppfattning slumpmässigt
blivit drabbade vid olika tillfällen. Dessa cyklar har stått i cykelstället vid
matsalen.
Skolledningen uppmanar alla vårdnadshavare att göra polisanmälan om
ens barn eller ungdom blir drabbad framöver samt att informera
skolledningen. I dessa situationer är det den privata hemförsäkringen
som nyttjas.
Skolan har bett fastighetsförvaltaren om ett kostnadsförslag med syfte att
flytta cykelstället till en mer synlig plats där personalen rör sig mer
naturligt och frekvent.
Rektor träffar polis och socialtjänst ett par gånger varje termin som syftar
till samverkan. Läsårets första möte sker den 22 september och där
avser rektor adressera situationen som vi inte haft på skolan tidigare år.

Höstens matpedagogiska projekt Eneskolans kök och elever
Södertälje kommun försöker i den mån det går köpa in lokalproducerade
produkter. Höstens nyskördade säsongsgrönsaker till Eneskolan
kommer i huvudsak från ”Under Tallarna” som har sina odlingar i Järna.
Under Tallarna drivs i kooperativform, allt är ekologiskt och den stora
satsningen är fleråriga grönsaker. Läs mer https://undertallarna.se/
Minskat matsvinn är något Södertälje kommun arbetar med på många
olika sätt. Eneskolans kök har samarbete som är ett pilotprojekt med
lokala butiken i Järna ”Reko Ekologisk Mat och Hälsa”.
Eneskolans kök tar emot veckans överblivna grönsaker, frukter och

annat som inte längre går att sälja till ordinarie pris. Läs
mer https://www.rekoekologiska.se/ https://matlust.eu/
Höstens matpedagogiska projekt är att alla elever i årskurs 8 får
möjligheten att vara med en förmiddag i köket och att i största möjliga
mån få ta hand om svinnskörden från Reko Ekologiskt Mat och Hälsa,
men även nyskördade grönsaker från Under Tallarna.
Årskurserna 2 och 3 kommer i huvudsak att komma till matsalen och
under några förmiddagar vara med att få skapa sallader och annat gott
av Under Tallarnas nyskördade grönsaker.
Årskurserna 2 och 3 får även ha en halvdag hos Under Tallarna och få
se odlingarna och få rundvandring och även göra något projekt som
avslutas med lunch i ett vackert inrett växthus.
Att öka kunskapen för barn kring vikten av hållbar mat och insikt i varför
vi alla måste minska på svinn av alla våra livsmedel är en viktig del i
matpedagogiken, även att berätta om de olika grönsakerna och hur de
kan vara viktiga för oss människor. I dessa projekt kommer även vikten
av biologisk mångfald vara en viktig del att prata om.

Temadag åk F-9
Med den fina starten vi har haft på skolan så ser vi fram emot hösten
med dess färgprakt och många minnesvärda lärsituationer med våra
elever. Vi ser även fram emot vår temadag ”Du, jag och världen” den 23
oktober, som sammanfaller på FN-dagen. Vi kommer arbeta årskursvis
med olika temarubriker som UNICEF, hållbar utveckling, välfärd och
fattigdom.
Med vänlig hälsning,
Ida & Jessica med personal

