FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2016/2017
SKOLLEDNING
Jenny Råström är tf rektor för Tegelviken under höstterminen 2016. Bitr. rektor är Ulrika
Herlin. Jenny nås på jenny.rastrom@eskilstuna.se alt. 016-710 83 01 och Ulrika på
ulrika.herlin@eskilstuna.se alt. 073-940 84 71.
SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL
Vårt mål är att erbjuda alla barn och ungdomar en bra lärmiljö och en utbildning av god
kvalitet. Därför är det viktigt för oss att få ta del av synpunkter och klagomål i syfte att kunna
utveckla och förbättra verksamheten.
Till vem framför jag mina synpunkter och klagomål?
- Vänd dig i första hand till berörd personal i den verksamhet där synpunkten eller
klagomålet hör hemma.
- Vänd dig i andra hand till rektor Jenny Råström.
Om du upplever att personalen eller rektor på Tegelviken inte kan lösa ett eventuellt problem
kan du lämna dina synpunkter direkt till Barn- och Utbildningsförvaltningen via kommunens
hemsida.
ANMÄLAN OM FRÅNVARO
Föräldrar är skyldiga att övervaka att barnet fullgör sin skolgång. Frånvaro ska anmälas
omgående till berörd personal (mentor/expedition). I början av september kommer skolan att
övergå till att använda Vklass för frånvarohanteringen, men innan allt fungerar i systemet ska
man ringa eller maila. Observera att det inte längre går att använda Skola24. Notera att även
friskanmälan skall göras.
UTVECKLINGSSAMTAL
Utvecklingssamtalet skall vara en utvärdering av elevens utveckling i förhållandet till
läroplanen. Där skall de insatser som behövs för elevens fortsatta utveckling i förhållande till
kunskapskraven och läroplanen diskuteras. Personalen skall vid dessa samtal även försöka ge
en nyanserad bild av barnen och inte begränsa samtalen enbart till barnens studieresultat utan
även diskutera barnets sociala utveckling.
Skolan bör också få ta del av föräldrarnas kunskaper om sina barn och deras skolutveckling.
Samtalen bör ge ömsesidig information och leda till ömsesidiga åtaganden.
Skolan är skyldig att ta kontakt med föräldrarna till samtliga barn minst en gång varje termin
för att erbjuda utvecklingssamtal. Barnen skall deltaga.
Samtalen kommer att förläggas på dagtid. Självklart kommer tider för samtal att meddelas i
god tid. Tid för varje samtal är ca 30 minuter.
Skriftliga omdömen och individuell utvecklingsplan (IUP)
Under det ena av de två utvecklingssamtalen per läsår upprättas en individuell
utvecklingsplan (IUP) för elever i årskurs 1-5. Den ska innehålla konkreta beskrivningar av
vad skolan och läraren ska göra för att ditt barn ska lära sig mer i de olika ämnena och

fortsätta sin utveckling. En gång per läsår delges även skriftliga omdömen i varje ämne till
barn i årskurs 1-5 inför utvecklingssamtalet. Omdömet är inte betyg som går att jämföra med
andra elevers, utan information om barnets kunskapsutveckling i de olika ämnena och hur
eleven skall utvecklas vidare i förhållande till kunskapskrav och läroplan. Vårdnadshavare
uppmanas gå igenom de skriftliga omdömena med sitt barn inför utvecklingssamtalet så att ni
kommer väl förbereda till samtalet.
FÖRLORADE SAKER
Tag kontakt med vaktmästarna, tel. 073-940 84 98 eller 070-340 27 14 när något är kvarglömt
eller förkommet. Varje år samlas ett stort antal kvarglömda plagg. Det underlättar om alla
tillhörigheter är tydligt märkta med namn.
Vid stöld eller skadegörelse m.m. har skolan ingen ersättningsskyldighet men vi hjälper
naturligtvis till med stöd och efterforskningar.
Ersättning för sönderslagna saker:
Vid olyckshändelse betalar verksamheten. Vid förstörelse ersätter barnen/ungdomarna hela
summan eller delar av den beroende på graden av ”otur”.
FÖRSÄKRING
Under perioden 2014-04-01 – 2017-12-31 är Länsförsäkringar försäkringsgivare för alla barn
och ungdomar inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna.
Elever från Västmanland är försäkrade genom Protector försäkring.
I försäkringen ingår bland annat olycksfallsförsäkring på heltid.
HÄLSO - LÄKARUNDERSÖKNING
Skolhälsovården har främst en förebyggande funktion och innebär inte akutvård i egentlig
mening.
I skolhälsovården ingår bl. a hörsel-, syn- och hälsokontroller samt kompletterande
vaccinationer. Vid eventuella olycksfall och vid akut sjukdom under skoldagen lämnas
tillfällig hjälp och vårdhänvisning.
Skolsköterskan ger råd och stöd genom samtal med eleverna och vårdnadshavare. Hon
förmedlar kontakten med skolläkaren.
Skolsköterskan Marina Jansson är hos oss måndag, tisdag, torsdag och fredag. Hennes
telefonnummer är 073-940 84 94.
Att tänka på
Med tanke på våra allergiker - visa hänsyn genom att:
- rökförbud gäller inom hela skolområdet.
- inga djur får tas med till vår verksamhet, gäller även skolgården.
- om du varit i kontakt med hästar eller befinnit dig i ladugård, duscha, tvätta håret samt byt
kläder innan du kommer till Tegelviken.
- undvik hårsprayer och starka dofter t ex parfym.
- hårspray och starka dofter bör inte användas i omklädningsrummen.
- ta inte med blommor som är allergiframkallande t ex liljekonvalj, syren, björkris, hyacint,
ginst samt mimosa m.fl.
- ta ej med nötter av olika slag.
LILLA TRYGGHETSTEAMET
En grupp som arbetar mot mobbning och kränkande behandling finns, med representanter från
alla arbetslag i Tegelviken.

Trygghetsteamet består av:
Ansvarig:
Jenny Råström
Samordnare: Ulrika Herlin

Tel
016-710 83 01
073-940 84 71

Sundet:

Ann-Catrine Häggberg
Maria Löfgren
Jennie Söderlund

073-940 84 59
073-940 84 69
073-940 84 87

Byn:

Ulrika Herlin
Kjell Andersson
Susanne Sivertsson

073-940 84 71
073-940 84 77
073-940 84 88

Viken:

Sabine Torandt
Linda Lindskog
Kirsti Stavåker

073-940 84 80
073-940 84 72
073-940 84 78

När misstanke finns att någon eller några är utsatta för mobbning, skall någon i
Trygghetsteamet omedelbart kontaktas. Därefter börjar två av gruppens medlemmar att arbeta
enligt skolans Likabehandlingsplan. Rektor skall kontinuerligt informeras för att kunna ta
erforderliga beslut.
ELEVHÄLSA
Elevvårdsteamets uppgift är att vid svårigheter stödja elevernas lust att lära och utvecklas. När
en elev hamnar i en komplicerad inlärningssituation är det viktigt att analysera orsaken.
Orsaken kan finnas i hemmiljön, skolmiljön eller hos barnet själv.
För rätt stödinsats behövs samverkan med föräldrar och ibland även samverkan med externa
resurser, exempelvis Stödcentrum för barn och ungdom.
Vår strävan är att ingen elev som bedöms vara en grundskoleelev ska bli beroende av
specialpedagogiska insatser under hela sin skoltid.
Specialpedagoger
Sundet:
Viken:
Byn:

Maria Löfgren
Sabine Torandt
Ulrika Herlin

073-940 84 69
073-940 84 80
073-940 84 71

LEDIGHET FRÅN UNDERVISNINGEN
Om det finns särskilda skäl, får rektor eller den rektorn bestämmer, bevilja ledighet för elev.
Ledighetsansökan skall lämnas in i god tid. Skolan rekommenderar vårdnadshavare att
avvakta olika typer av reseförberedelser och dylikt innan ledighet har blivit beviljad.
Tänk på att närvaron i skolan är oerhört viktig för att lyckas med sin utbildning. Vi avråder
därför alla familjer att ta ut ledighet under terminen. Försök att resa bort under något av de
många lov vi har.
Under vårterminen då de nationella proven ligger, beviljas ingen ledighet i åk 3, 6 och 9
under de perioder proven genomförs.
Förälder ansvarar i samråd med personal för inläsning av de områden som gruppen
behandlar under ledigheten.

LÄSÅRET 2016-2017
För den som i god tid vill planera för familjen – gäller följande data för detta läsår.
Höstterminen 2016 börjar 15 augusti och slutar preliminärt på kvällen 19 december
Vårterminen 2017 börjar 10 januari och slutar på kvällen 8 juni
Höstlov 2016
vecka 44, 31 oktober till 4 november
Vinterlov 2017
vecka 8, 20 februari till 24 februari
Påsklov 2017
vecka 15, 10 april till 14 april
Lovdag
26 maj 2017
Studiedagar
1-2 dagar kommer läggas ut under läsåret
Utöver ovanstående är röda dagar i almanackan lediga dagar i skolan.
SIMUNDERVISNINGEN
Eleverna i åk 3 får simundervisning på torsdagar. Resorna till och från badhuset sker med
abonnerade bussar.
TEGELVIKENS KÖK
Tag gärna kontakt med personalen i köket om du har speciella funderingar kring
matsituationen, tel: 016 - 710 83 04 eller 073-940 84 97.
Om ditt barn är i behov av specialkost, diskutera detta med Ildi Joo och Linda Johansson i
köket samt skolsköterskan.
OBS! Vid sjukdom eller frånvaro för de elever som har specialkost måste ni rapportera
frånvaron till köket.
PARKERING AV BILAR, VID AVLÄMNANDE OCH HÄMTANDE AV BARN
Vid hämtning och lämning av barn uppmanar vi er att inte parkera era bilar där våra
skolskjutsar stannar, eller i rondellen, förbjudet att parkera i rondell (parkering sker på
parkeringsplatserna).
SKOLSKJUTSAR
Har du frågor rörande skolskjutsar, kontakta:
Sörmlandssidan:
Skolskjutsbolag:

Axelssons Turisttrafik AB

tel: 021 – 14 42 42

Linjetrafiken
Trafikledningen

tel 016 – 15 01 32

Björks buss AB

tel: 0220 – 230 80

Västmanlandssidan:
Skolskjutsbolag:

Kontaktperson skolskjutsar på Tegelviken:
Carina Ekström

tel: 016 – 710 83 00

OBS! Skolskjuts får endast nyttjas direkt efter skolans slut, man kan alltså ej vara kvar på
t.ex. fritids och ta en senare tur hem.
Vi förväntar oss från skolan att barnen uppträder lugnt och trevligt i såväl taxi som buss. Prata
gärna med era barn om hur man bör uppträda i samband med skolskjutsen.

Skolskjutsen går efter att skoldagen avslutats. Aktuella skolskjutstider kommer när vi fått dem
från bussbolagen.
MER INFORMATION
För mer information om vår verksamhet ber vi er att besöka skolans hemsida
www.eskilstuna.se/tegelviken

