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Till föräldrar och elever på Eklidens skola 

Läsåret 2017/2018 är alldeles snart slut, och våra elever i åk 9 slutar sin obligatoriska skolgång nu på tisdag. Det är 

framförallt eleverna i åk 9 vi vill tacka för dessa tre år på Ekliden och önska lycka till i samband med detta brev, 

men vi vill även framföra ett tack till er föräldrar i åk 9 när ni nu inte längre är vårdnadshavare på Eklidens skola. 

Här följer nu lite blandad information från skolan.  

 

Personalförändringar 

Vi är ungeför 100 medarbetare på Ekliden, varav 75 lärare. Inför nästa läsår har vi några förändringar i lärarkåren. 

Vi har rekryterat två nya lärare i Ma/No, Kennet Fasth och Christer Bergman. De ska till N-laget pga Jennys 

föräldraledighet och till i-laget där vi tidigare inte haft full behörighet.  

 

I S-laget går Anna Rönquist vidare till vuxenutbildning, på den tjänsten som lärare i en/sv börjar Viktoria Kåmark 

som tidigare har arbetat på Sofiaskolan. I S-laget kommer även Nicklas Magnusson att vikariera under 

föräldraledigheten för Louise Eriksson.  

 

I M-laget slutar Magnus Olsson som SO-lärare för att gå vidare till biträdande rektor på Järla skola, Mikael Väinloo 

tar över den SO-tjänsten. Återstår då en SO-tjänst i N-laget där vi nu är igång med intervjuer.  

 

Carina Bjurström som har arbetat med specialundervisning mot S-laget och M-laget går i pension i sommar. Carina 

ersätts av Fredrik Stenmark och Anna-Karin Sandgren som redan finns på skolan. Som framgick i Mitt i Nacka i 

våras är har vi högst andel behöriga lärare av alla Nackaskolor, och den blir med dessa rekryteringar högre nästa 

läsår.   

 

Infomentor ersätter Schoolsoft 

Nacka kommun har genomfört en upphandling av elevadministrativt system som medför att Infomentor ersätter 

Schoolsoft till höstterminen.  Upphandlingen blev klar för några veckor sedan, och information om inloggning för 

er föräldrar kommer i samband med höstterminsstarten. 

 

Skolvalet 

Ekliden hade i år störst andel förstahandsval till åk 7 någonsin. Vi är naturligtvis hedrade och stolta över att 45% av 

valen till åk 7 i de kommunala skolorna i Nacka har Ekliden som sitt förstahandsval.  

 

Vi bygger nytt 

Planeringen för en tillbyggnad av Ekliden har nu börjat. Vi räknar 

med byggstart runt årskiftet 20/21 och att till höstterminen 2022 

eller 2023 kunna lämna de klassrum vi har på Nacka gymnasium och 

flytta in i nya lokaler i anslutning till Ekliden. I dessa lokaler ska även 

byggas en ny matsal och tillagningskök till våra elever och 

medarbetare. Vi har redan fått vår nya multiarena med konstgräs 

och nya elevtoaletter, två välkomna investeringar för våra elever.  

 

Lärarstudenter 

Ekliden kommer till nästa läsår vara en av de skolor i Nacka som har ett utökat samarbete med Stockholms 

universitet beträffande mottagande av lärarstudenter. De som i nuläget ska ingå i ett kluster av grundskolor i 

Nacka runt detta är Ekliden, Järla skola, Myrsjöskolan och Björknässkolan. Vi ser detta som en tillgång både för oss 

och för studenterna, och under hösten har vi närmare 30 lärare som anmält intresse till den lokala 

handledarutbildningen som Stockholms universitet genomför i Nacka gymnasiums lokaler. 
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Lovskola 

I år är första gången vi genomför lovskola utifrån de nya 

direktiven från regeringen. Vi har ungefär 15 elever från åk 8 

och 9 som genomför lovskolan, och vi hoppas att det ska hjälpa 

några elever till det gymnasieprogram de vill gå.  

 

Kollegialt lärande 

Vi har i år inriktat vår fortbildning mot ett kollegialt lärande 

med fokus på auskultationer för att fördjupa oss i ledarskap och 

relationer i klassrummet. Vi kommer att fortsätta detta under 

nästa läsår, men med en mer specifikt ämnesdidaktisk 

inriktning.    

 

iPads blir Chromebooks 

Åk 7 nästa läsår kommer inte att få iPads som tidigare, Vi har 

valt att byta till Chromebooks, framförallt för att det är ett 

verktyg mer anpassat för skrivarbete än iPads. Passar i detta 

sammanhang på att dela en bild över hur kreativt en digital 

mindmap kan se ut hos en elev på en NO-lektion i åk 8. 

 

Porrfilter 

Medierna har under året uppmärksammat ett annat digitalt 

fenomen, den lättillgängliga porren på Internet. Ekliden har ett 

porrfilter på elevernas iPads. Vi har valt filter, även om vi inte tycker det är ett alldeles självklart val. Ta gärna del 

av denna debattartikel som en av våra elever skrivit i Dagens Samhälle med tankar om just porrfilter. Den lyfter på 

ett utmärkt sätt upp både för och nackdelar med porrfilter: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/porrfilter-

hindrar-utbildningen-mer-nyfikenheten-21902.  

 

Kunniga och nöjda elever! 

En första titt på det kvalitetsarbete som ligger framför oss visar på goda resultat. Vi landar kring ett 

medelmeritvärde på 283 meritpoäng, genomsnittligt meritvärde våren 2017 var för riket 224. Vi tror även att en 

förutsättning för en bra skola är att elever trivs i sin skola. Vi är glada över att återigen vara den kommunala skola 

som i elevenkäten för åk 8 har den största andelen elever som anger att de är nöjda med sin skola.  

Som alltid finns det mycket att förbättra för oss, men så här i avslutningstider vill vi fokusera på allt gott arbete 

som gjorts under läsåret. Stort tack till alla medarbetare, föräldrar, elever och, återigen, ett alldeles extra tack till 

våra nior som alldeles snart ska sluta grundskolan. Ha en riktigt skön sommar och välkomna åter alla ni i åk 7 och 8 

den 20 augusti kl. 10.00.  

 

 

 

Mats Strandler    Maria Kiesel  Mikael Nyström  Johan Stahre 

Rektor  Biträdande rektor Biträdande rektor Biträdande rektor 
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