
Välkomna!



Föräldramöte 10 september 2020
• Värdegrund
• Pedagogisk lunch
• Skolämnen
• Föräldraråd
• Leksaker
• Förväntningar
• Frånvaro/Sjukanmälan
• Simning – fem tillfällen

Våren 2021

• Kläder
• Avgiftsfri skola
• Blogg
• Läsläxa
• COVID-19
• Tillgänglighet
• Övriga frågor



Värdegrund
Alla elever och vuxna på Skattkärrsskolan ska 

uppträda i ord och handling, på ett sådant sätt 
att ingen far illa eller mår dåligt. 

Vi accepterar inte någon form av våld, hot, 
trakasserier eller annan kränkande handling. 

Alla är lika mycket värda. 



Pedagogisk lunch
• En vuxen per bord
• introducera barnen till en balanserad måltid 
samt hjälpa till vid serveringen

• aktivt arbeta för att alla elever har ett trevligt 
bordsskick och äter med bestick 

• öka medvetenheten kring mat och miljö, att 
bland annat inte slänga mat

• att aktivt jobba för ökad trivsel och matro



Skolämnen
• Idrott – Ulf Karlsson
•Musik – Maria Blandon vikarie för Jonas 
Helander

• Resurs – Theres Bern
• Fritidspedagoger 
• 1A – Elin Wiksten
• 1B – Anna Engh
• 1C – Gunilla Löfgren (Kajal)



Föräldraråd
• Representanter
•Mötet är uppskjutet. Nytt datum kommer.
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Förväntningar på barnen:
Att barnen
• inte kränker någon, varken andra barn 
eller vuxna
•visar respekt och hänsyn för alla
•använder ett vårdat språk
• inte förstör skolans egendom
•alltid gör så gott de kan



Förväntningar på föräldrar:
Att ni
• tar kontakt om något inträffar utanför skolan som 
påverkar barnet.

• tar kontakt med pedagog vid oklarheter.
• intresserar er för ert barns utveckling genom att 
bland annat stötta barnet vid läsningen av läsläxan.

• ser till att ert barn anländer till skolan utvilad med 
frukost i magen.

• håller barnet hemma då det är sjukt.
• tar del av den information som skolan skickar ut.
• pratar positivt om skolan med/inför ert barn. 



Ni kan förvänta er att vi:
• bemöter alla barnen likvärdigt med respekt, 
hänsyn och vänlighet.

• arbetar för att barnens arbetsmiljö är fylld med 
positivitet och lugn samt att barnen trivs.

• hjälper barnen då konflikter uppstår.
• agerar direkt vid kränkande situationer.
• kontaktar hemmet när något särskilt har hänt.
• ger varje barn stöttning utifrån dennes individuella 
behov.

• pratar med barnen om våra beteenden och hur vi 
kan förändra dessa.



Sjuk och frånvaroanmälan
• Anmäl frånvaro via talsvar eller webb
• Talsvar -Du ringer 054-540 30 00
• Som vårdnadshavare kan du också anmäla frånvaro 

via webben

• Anmäl frånvaro senast kl 08.00 samma dag
• All frånvaro som inte är anmäld räknas som ogiltig.
• Om du glömt anmäla frånvaro för ditt barn på morgonen 

kommer du få ett meddelande om ogiltig frånvaro. Du kan 
anmäla frånvaro samma dag i efterhand. Den ogiltiga 
frånvaron skrivs då över och ändras till anmäld frånvaro.
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Avgiftsfri skola
• Egen frukt i skolan
•Matsäck



Blogg
Klassens webbplats:

1A - klassliva.skattkarrsskolan.se
1B - klasslivb.skattkarrsskolan.se
1C - klasslivc.skattkarrsskolan.se
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COVID-19
• Konstaterad Covid-19-infektion ska stanna hemma i minst sju dagar 

efter att elev har insjuknat. 
• De två sista av dessa dagar ska vara feberfria och eleven ska tydligt 

känna sig bättre. 
• Elev kan dock fortsatt ha torrhosta och bortfall av lukt- och smaksinne 

men om eleven mår bra för övrigt och det gått minst sju dagar sedan 
eleven insjuknade kan man gå tillbaka till skolan.

• Om elev har varit sjuk men inte haft Covid-19: stanna hemma så länge 
du är sjuk.
• Elev ska vara feberfri och känna sig frisk innan återgång till skolan, men 

det behöver inte ha gått minst sju dagar sedan eleven blev sjuk.
• Ovan gäller förutsatt att elev i övrigt är frisk och inte har nedsatt 

immunförsvar på grund av läkemedelsbehandling eller sjukdom som 
påverkar elevens immunförsvar.



Tillgänglighet
Ni når oss via mail och telefon under våra 
arbetstider.
Mån – Ons kl.07.45 – 16.00
Tors kl.07.45 – 14.30
Fred kl.07.45 – 14.00
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- digitalt samtycke
- lära känna-samtal



Välkomna till 
ett nytt läsår!


