Välkommen!

Till
Skolan LÄR
Läsåret 2016-2017

Hej och välkomna till ett nytt läsår på Skolan LÄR!
Vi hoppas att ni har haft ett roligt sommarlov och att ni är utvilade inför skolstarten.
Här följer lite information om skoltider, fritids, klubben, öppettider, trivselregler, skolfoto,
sjukanmälan, SOS-blankett samt läsårsdata.
Vänliga hälsningar
Rektor och hela personalen på Skolan LÄR.
Kontakt och öppettider
Fritids/Klubbens öppettider: 07.30 – 17.00 (Vid behov från 07.00)
Telefonnummer: 08-570 309 11
Mail fritids: petra.nydenfeldt@skolanlar.nu
Mail klubben: joakim.lidell@skolanlar.nu
Skolan LÄR
Kyrkogårdsvägen 4
134 41 Gustavsberg
Tel: 08-570 333 81
Fritids: 08-570 309 11
Rektor:
Anna Sundström
anna.sundstrom@skolanlar.nu
Tel: 070-2840468

Administration
Fia Corbin
fia.corbin@skolanlar.nu
Tel: 08-570 340 60
Skolsköterska
Christel Sidklev
Kicki.sidklev@skolanlar.nu

Allmän information
SOS-blankett
Under terminsstarten delas SOS-blanketten ut för uppdatering. Ändra de uppgifter som behövs
eller sätt en signatur nere i högra hörnet så att vi vet att uppgifterna stämmer. Lämna in SOSblanketten till personalen snarast möjligt.
Specialkost och allergi
Vid varje års skolstart önskar vi få in ett nytt läkarintyg som styrker samt uppdaterar eventuella
förändringar för allergi och/eller specialkost.
Sjukanmälan
Görs på telefon 08 – 570 309 11 eller mail till respektive klasslärare fram till klockan 08.00.
Förskoleklassen sjukanmäler på telefon 08 – 570 333 81 fram till klockan 08.15. Det är viktigt att
ni sjukanmäler ert barn varje dag som de är frånvarande, även om det är flera dagar i följd. För
barnens säkerhet måste vi veta om de ska vara i skolan den aktuella dagen.
Skolsköterska
Information kommer under terminen.
Vattenflaska
Det är väldigt bra om ert/era barn har med sig en vattenflaska till skolan/fritids. Glöm inte att
skriva namn på den.
Föräldramöte och utvecklingssamtal
Alla årskurser på skolan har föräldramöte onsdag den 14/9 klockan 18.00 med gemensam
samling i matsalen.
Utvecklingssamtal hålls 1 gång per termin. Klasslärarna har mer information.
Föräldrasamverkansmöte för höstterminen är torsdag den 27/10 (OBS ändrad från den 20/10 till
27/10!) och för vårterminen torsdag den 6/4 klockan 18.00 - 19.00.

Viktig information
På grund av att vi har barn med allergier råder totalt förbud mot alla former av nötter på Skolan
LÄR. Tänk på detta när det gäller vad barnen har med sig på utflykter och liknande utfärder.
Vänligen tänk även på övriga allergiska barn när det gäller exempelvis medtagande av husdjur,
ridkläder med mera till skolan.
Vi vill uppmana Er föräldrar/vårdnadshavare som lämnar/hämtar barnen med bil att INTE köra
upp eller parkera uppe på vändplanen eller på den korta uppförsbacken som leder dit. Detta
med tanke på barnens säkerhet!
Behöver ni parkera för att gå med barnen upp till skolan ber vi er använda Kyrkogårdsvägen för
parkering.

Huvudman
Rektor
Förskoleklass
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Åk 4
Åk 5
Specialpedagog
Matematiklärare
Idrottslärare
Slöjdlärare
Bildlärare

Personal på Skolan LÄR

Tove Ryman
Anna Sundström
Mia Wallin
Martina Bierfeldt
Maria Edh
Lotta Nore-Carlsson
Anders Onselius
Nina Endén
Åsa Pernsten
Anna Krook
Emma Dansk
Ingrid Svahn
Martina Bierfeldt
Lotta Nore-Carlsson

Musiklärare
Husmor
Skolsköterska
Fritids

sep-jan
sep-juni

Maja Lundström
Maria Holmberg
Christel Sidklev
Petra Nydenfeldt
(fritidsansvarig)
Joakim Lidell
(klubbansvarig)
Mikael Wolmar
Christian Nyström /
Nathalie Wennerberg
Annicka Lindberg /
Leon Olofsson
My Cameron

Fritids
Fritids arbetar aktivt för att lyssna på eleverna och diskutera tolerans och generositet gentemot
varandra. Vi har ett tillåtande och uppmuntrande förhållningssätt där misslyckande och nya
försök ses som en förutsättning för lärande. Genom det här arbetssättet vill vi tillsammans med
eleverna skapa en miljö dit eleverna kommer med glädje och där de kan känna sig trygga. Det är
viktigt att de kan känna tillit till de pedagoger de möter på fritids. En god vardaglig kontakt
mellan föräldrar och skola/fritids är grundläggande för ett förtroendefullt samarbete.
Under eftermiddagarna finns det planerade aktiviteter. I idrottshallen får eleverna prova på
bollsporter, lekar och de olika redskapen. I den skapande verksamheten får eleverna sy, måla
och använda lera. Varje vecka introduceras veckans lek. Under utevistelsen har eleverna tillgång
till en fantastisk skolgård med både berg och skog som lockar till rörelse och lek. På skolgården
finns också klätterställning, gungor, fotbollsplan, pingisbord, basketkorgar och bandymål.
Eleverna är aktivt med och påverkar innehållet i de olika aktiviteterna vilket gör att de utvecklar
ett demokratiskt förhållningssätt. En gång i månaden anordnas också fritidsråd där eleverna har
möjlighet att påverka verksamhetens innehåll.
Mellanmål serveras i matsalen klockan 14.15.
Vid hemgång är det viktigt att eleverna säger ”hej då” till en pedagog. Pedagogen ansvarar för
att elevens namn stryks från närvarolistan. Vid minsta osäkerhet kontaktas föräldrarna. Om
eleven ska bli hämtad av någon annan än föräldrarna eller gå hem själv meddelas det till
pedagogerna. Planerande av lekstunder tillsammans med kamrater hemma ska ske i förväg eller
via föräldrars mobiltelefoner.
Varje månad finns ett nytt månadsbrev att läsa på anslagstavlan i kapprummet.
Under lov samverkar fritids och klubb. Verksamheten planeras och anpassas efter elevantal. Det
är av stor vikt att vi får in elevens närvarotider senast sista anmälningsdag. Vi arbetar för att
eleverna ska trivas gott och ha roliga lovdagar. Inför varje lov delas ett separat lovprogram ut till
de som anmält närvaro.
Dag före röd dag stänger fritids 14.30, samt dag före midsommarafton och julafton. Klämdagar
har fritids öppet i mån av behov. All ordinarie personal är ledig. Vid behov sätts vikarie in.
Fritids öppettider: 07.30 – 17.00
Telefonnummer: 08 – 570 309 11
Mail: petra.nydenfeldt@skolanlar.nu

Klubb
Klubben vänder sig till de elever som går i klass 3, 4 och 5 och har sina lokaler i gula huset och
har under vissa tider även tillgång till uppehållsrummet i källaren där det finns pingisbord, scen,
musikanläggning, darttavla, fotbollsspel mm. Mellanmål serveras klockan 14.30 eller senare om
skoldagen pågår längre.
Under eftermiddagarna erbjuds aktiviteter såsom klubbengympa/skapande/veckans lek.
Turneringar såsom bandy, kubb, fotboll och pingis anordnas kontinuerligt. Övrig tid finns det
tillgång till sällskapsspel och vissa tider även datorer. Vi tillåter begränsad tid av användandet av
mobiltelefoner. En gång i månaden anordnas klubbenråd, där eleverna har möjlighet att påverka
verksamhetens innehåll.
Med stigande ålder ökar det egna ansvaret, vilket betyder att pedagog finns men inte alltid i
elevernas direkta närhet.
Vid hemgång är det viktigt att eleverna säger ”hej då” till en pedagog. Pedagogen ansvarar för
att elevens namn stryks från närvarolistan.
Varje månad finns ett nytt månadsbrev att läsa på anslagstavlan i kapprummet.
Under lov samverkar fritids och klubb. Verksamheten planeras och anpassas efter elevantal. Det
är av stor vikt att vi får in elevens närvarotider senast sista anmälningsdag.
Dag före röd dag stänger klubben 14.30, samt dag före midsommarafton och julafton.
Klubbens öppettider: 07.30 – 17.00
Telefonnummer: 08 - 570 309 11
Mail: joakim.lidell@skolanlar.nu

Läsårsdata för eleverna på Skolan LÄR
Höstterminen 2016
Vårterminen 2017

Onsdag 17 augusti – onsdag 21 december
Tisdag 10 januari – fredag 9 juni

Höstterminen 2015
Måndag 8 augusti
Måndag 15-tisdag 16 augusti
Onsdag 17 augusti
Onsdag 14 september
Torsdag 27 oktober
Måndag 31 oktober
Måndag 31 oktober – fredag 4 november
Onsdag 21 december

Fritids öppnar efter sommarlov
Planeringsdagar, skola och fritids stängt
Höstterminens första skoldag
Föräldramöten
Föräldrasamverkansmöte
Planeringsdag, skola och fritids stängt
Höstlov (v 44), fritids öppet tis-fre
Terminsavslutning

Vårterminen 2016
Tisdag 10 januari
Måndag 27 februari – fredag 3 mars
Torsdag 6 april
Måndag 10 – torsdag 13 april
Tisdag 2 maj
Fredag 9 juni
Måndag 12 – 13 juni
Måndag 10 juli – fredag 4 aug

Vårterminens första skoldag
Sportlov (v 9) fritids öppet
Föräldrasamverkansmöte
Påsklov (v 15) fritids öppet
Planeringsdag, skola och fritids stängt
Läsårsavslutning
Planeringsdagar, skola och fritids stängt
Sommarstängt (v 28 – 31)

Fritids stänger 14.30 dag innan röd dag, samt dag före midsommarafton och julafton.
Klämdagar har fritids öppet i mån av behov. All ordinarie personal är ledig. Vid behov sätts
vikarier in.

Att tänka på vid sjukdom
Vid mag-/kräksjuka och diarré: Barnet kan komma tillbaka när det ätit normalt och inte kräkts
eller haft diarré under 48 timmar.
Vid feber: Ska man ha varit feberfri 24 timmar, utan febernedsättande medel, innan man
kommer tillbaka till skolan.
Huvudlöss: Det är viktigt att man kammar igenom håret med en luskam. Om man har löss ska
man behandlas. Det finns receptfritt medel på apoteket.
Springmask: Smittar lätt, så det är viktigt med god hygien. Rena underkläder varje dag,
kortklippta naglar, noggrann handhygien. Behandlas med maskmedel från apoteket.
Impetigo (svinkoppor): Ser ut som såriga/vätskande utslag. Det är mycket smittsamt och sprider
sig lätt vid direktkontakt. Det kan behövas penicillin. Barnet kan komma tillbaka när kopporna är
läkta.
Vid förkylning: Är det allmäntillståndet som avgör om barnet kan vara på skolan.
Streptokocker: Finns i flera olika typer och alla har hög smittsamhet, därför är det viktigt att
barnen behandlas med penicillin i minst 48 timmar, innan de kommer tillbaka till skolan.
Vi vill påminna om att vi på skolan inte ger febernedsättande mediciner.
Tänk på allas bästa, värna om varandra!

Trivselregler på skolan LÄR
•
•
•

•
•
•

Vi uppträder lugnt inomhus och respekterar varandras arbetsro.
Alla får vara med och bestämma
Vi lyssnar på andra som pratar.
Vi är snälla mot alla.
Vi är rädda om varandra.
Vi talar sanning.
Alla som vill får vara med i leken.
Vi tar hand om skolans material och andras saker.
Vi använder ett vårdat språk.
Vi hjälper varandra.
Om jag ser att någon blir illa behandlad eller ledsen säger jag till personalen.

Som elev kan du förvänta dig av oss…

•
•
•
•
•
•

att vi bemöter dig med respekt
att vi bryr oss om dig
att vi kommer att göra allt för att hjälpa dig om du råkar illa ut
att vi kommer att ingripa mot alla former av mobbning
att vi kommer att ingripa mot alla former av kränkande tilltal och sänkningar
att vi ska se till att du får en så lugn och trivsam arbetsmiljö som möjligt

Som förälder kan du förvänta dig av oss…

•
•
•
•
•

att all personal arbetar för att ditt barn ska känna trygghet i skolan
att vi arbetar för en lugn och trivsam arbetsmiljö
att vi tar kontakt med dig om något särskilt händer
att vi ingriper mot alla former av kränkningar
att vi bryr oss om ditt barn

Vi förväntar oss av dig som förälder…

•
•
•
•
•

att du hjälper ditt barn ta ansvar för skolarbetet
att du ser till att barnet kommer i tid
att barnet är utvilat och har ätit frukost
att du ställer upp på de värdegrunder vi kommit överens om
att du meddelar skolan om du märker att ditt barn råkat illa ut i skolan

Mellan klockan 06.00-18.00 är cykling ej tillåten på skolgården. Cyklar ställs i cykelstället vid
klätterställningen.

Vi har inga mobiltelefoner påslagna under varken skol- eller fritidstid. Fritidsklubben har tider då
telefoner får användas.
Konsekvenser när ordningsregler ej följs
1.
2.
3.
4.
5.

Tillsägelse på plats
Samtal i enskilt rum
Åtgärdssamtal i skolan
Ärendet hanteras av elevhälsoteamet (EHT)
Elevvårdskonferens (EVK) med rektor

Konsekvenser vid skadegörelse
All skadegörelse ska på något vis ersättas av den som orsakat förstörelsen. Skolans policy är att
eleverna själva ska stå för detta till viss del. Rektor, elev och vårdnadshavare kommer överens om
detta i respektive ärende.

