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Till vårdnadshavare på Eklidens skola
Aktuella datum för läsåret
Måndag 17 augusti
Fredag 23 oktober
Mån 26 okt – Fre 30 okt
Onsdag 11 november
Fredag 18 december

Upprop. Åk 7 kl. 09.00 utanför matsalen och åk 8 och 9 kl 10.00 i klassrummen
Studiedag, eleverna lediga
Vecka 44. Studiedagar och lovdagar, eleverna lediga hela veckan
Information till föräldrar i åk 9 om gymnasievalet 17 – 18
Skolavslutning, Höstterminens sista dag

Onsdag 13 januari
Onsdag 17 februari 18.00
Vecka 9 (1 – 5 mars)
Måndag 8 mars
Måndag 10 mars 18.00
Vecka 12-13
Vecka 14 (5 – 9 april)
To – fr 13 – 14 maj
Fredag 11 juni

Vårterminens första dag (lektioner enligt ordinarie schema)
Föräldramöte åk 8. Inleds i Nacka aula
Sportlov
Studiedag, eleverna lediga
Föräldramöte åk 7. Inleds i Nacka aula
PRAO åk 8
Påsklov
Lovdagar, Kristi himmelsfärdshelgen
Skolavslutning VT 2021

Välkomna till ett nytt läsår på Eklidens skola!
Vi är glada att få hälsa alla elever tillbaka efter sommarlovet. Extra välkomna är förstås våra nya sjuor. Vi tar i år
emot 322 nya sjuor, och startar läsåret med 13 klasser i grundskolan och 4 klasser i grundsärskolan. Ekliden
kommer detta läsår att ha över 900 elever. I och med det är vi med god marginal Stockholms största
högstadieskola. Vi känner i och med det ett stort ansvar att ta tillvara på fördelarna med att vara en stor skola
och ändå se till att eleverna trivs, känner sig trygga och lyckas väl med sina studier.
Upprop
Vi brukar ha upprop i Nacka aula men på grund av läget med Covid kommer vi i år att genomföra uppropet för åk
7 utomhus. Det finns vuxna på plats på skolan som visar eleverna var uppropet sker. Åk 8 och 9 börjar kl. 10.00 i
sina hemklassrum som framgår av schemat.
Personalläget inför höstterminen
I och med att vi växer kan vi hälsa ett antal nya medarbetare välkomna.
Till grundsärskolan har vi två nya elevassistenter som förra läsåret arbetat med våra nya sjuor på Sickla skola.
Mikael Eriksson kommer att arbeta i G-klassen och Pontuz Widholm ska arbeta i H-klassen.
I grundskolan kommer Raeel Raissi kommer att undervisa i musik och ingå i N-laget. Maria Lundberg kommer att
undervisa i NO och idrott och tillhör T-laget. Måns Prenke undervisar i bild och tillhör T-laget. Stefan Lindström,
matematiklärare i S-laget har flyttat från Stockholm och det pågår rekrytering till den tjänsten. Vår fasta vikarie
på skolan, Adam Vestlund, ersätter Stefan tills rekryteringen är klar.
Konsekvenser Covid-19
Covidläget inför höstterminen är som ni alla vet att smittspridningen har minskat men vårens riktlinjer för skolor
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ligger kvar. Självfallet finns det en risk att smittan kan ta fart igen när skolorna inleds. Vi har utökat matsalens
storlek för att undvika trängsel där. Vi kommer inte att genomföra föräldramöten under hösten, men så snart vi
ser att smittläget och Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåter det återkommer vi med kallelser till
föräldramöten. Under våren avstod vi ombyte för idrotten. Med nuvarande förbättrade smittläge kommer vi att
ha ombyte under hösten. Under den omfattande smittspridningen på vårterminen avstod vi från aktiviteter
utanför skolan. Under hösten avser vi dock att genomföra några få aktiviteter utanför skolan, bland annat vill vi
genomföra våra dagkollon med åk 7 på Hällen på Ingarö. Vi kommunicerar med SL inför varje klass dag på Hällen
för att undvika trängsel på resan dit. I vår planering ligger inga föräldramöten under hösten, men om
Folkhälsomyndigheten ändrar sina riktlinjer så att det ges möjlighet till föräldramöten återkommer vi om detta.
Det finns en oro för trängsel i kollektivtrafiken när skolorna börjar eftersom gymnasieelever i höst inte läser på
distans. För Eklidens del börjar skoldagen olika tider för klasserna, men vi kan inte komma ifrån att ungefär
hälften av klasserna börjar 08.00 varje dag. Det är självfallet bra om så många som möjligt går eller cyklar till
skolan, men även moped och bil underlättar. Vi ber er i det sammanhanget att släppa av era barn utanför Nacka
ishall och inte köra in hela vägen till skolan. Eleverna kommer snabbare till skolan om de går från ishallen än om
de åker bil hela vägen fram, och vi slipper trafikstockningar på morgonen.
Vi har inför året byggt ut vår matsal för att ge eleverna mer plats. Vi kommer att ha mobilförbud i matsalen för
att ha en snabbare cirkulation av elever.
Glädjande för oss är att S-laget har beviljats EU-medel för samverkan och utbyte med en skola i Frankrike. Tyvärr
kan vi inte genomföra detta förrän vi har lagt Covid bakom oss, men vi hoppas att samarbetet ska kunna sätta
igång till vårterminen detta läsår.
Detta första informationsbrev publicerar vi på vår hemsida eftersom vi har nya elever som ännu inte kommer åt
Infomentor. Vi kommer även detta läsår kommunicera om Covid till elever och vårdnadshavare under hösten.
Informationen går ut som nyhet i Infomentor och till de epostadresser som ni vårdnadshavare har registrerat i
Infomentor. Behöver du hjälp med konto till Infomentor mejlar du till ekliden@nacka.se.
Ansvar skolledningen
Eklidens skola är organiserad i arbetslag som alla har en ansvarig skolledare. Rektor Mats Strandler ansvarar för
grundsärskolan. De tre biträdande rektorerna ansvarar för arbetslagen enligt följande:
i-lag och T-lag: Johan Stahre
S-lag och M-lag: Maria Kiesel
N-lag och K-lag: Mikael Nyström
Har ni frågor om skolan som gäller ert barn vänder ni er i första hand till ansvarig lärare och därefter till
biträdande rektor. Skolledningen återkommer den 28 augusti med skriftlig information till nya vårdnadshavare
som ersätter det första föräldramötet vi har för årskurs 7. Den informationen utgår även som en påminnelse till
samtliga vårdnadshavare.
Återigen, välkomna till läsåret 20/21 på Eklidens skola!
Skolledningen på Eklidens skola,
Mats Strandler, rektor. Maria Kiesel, Mikael Nyström och Johan Stahre, biträdande rektorer

