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Vi hälsar alla barn och föräldrar välkomna
till ett nytt spännande läsår!
Hoppas sommaren varit skön och fylld med fart och fläkt men också lugn och ro!
Sommaren har inneburit olika vädertyper, allt har sin tjusning och vi tycker alla om olika.
Inför höstterminsstarten har det skett en del förändringar i organisationen för Hållsta skola.
Från den 1/8 är Hållsta skola en egen skolenhet med Gabriella Rosell som rektor. Anneli
Ringkvist har slutat och rekrytering av förskollärare kommer ske under hösten. Vi hälsar
välkommen till Eva Hano som efterträder Monica Karlsson samt Louise Jansson som
kommer att arbeta i vårt kök tillsammans med Susanne Carlsson. Hållsta skola kommer
från höstterminen ha tillgång till skolpsykolog. Marina Elfström, psykolog, kommer att
arbeta hos oss en dag i veckan.
Under sommaren har vissa av våra lokaler renoverats. Akustikplattor har satts upp i tre
klassrum och väggar är målade i korridoren och i klassrummen för åk 4-6. Fönsterbyte har
skett i klassrummen för åk 4-6 samt i biblioteket.
Nu ser vi fram emot att fortsätta arbeta för att vara ett bra val för barn och föräldrar och för
att alla våra elever ska nå målen. I vårt första brev för läsåret 2016/2017 finns en hel del
viktig information som exempelvis telefonnummer och läsårstider som är bra att spara.
Ansvarig rektor för Hållsta skola är:
Gabriella Rosell
tel. 016-710 51 06 / 070-086 67 31.
På expedition finns:
Maj-Len Back
Maria Andersson

tel. 016-710 64 03 / 070-167 21 22
tel. 016-710 46 64 / 070-492 66 29

Du är alltid välkommen att kontakta oss!

1

2

Information/Hembrev
Informationsbrev kommer att skickas ut ungefär en gång varannan månad under läsåret.
Det kommer att innehålla aktuell information om vad som händer på skolan. Brevet
kommer att läggas ut på vår hemsida www.eskilstuna.se/Hållsta skola. Ni kommer även få
information kontinuerligt från er klasslärare/mentor. Vi mailar gärna information till er,
skriv mejl-adressen på ditt barns ”Aktuella uppgifter 2016/2017-blankett” som läraren
lämnar ut. Det går att göra en prenumeration på skolans hemsida för att få ett meddelande
via mejl när en ändring på sidan sker.
Som vi informerad i vårt junibrev så kommer du som vårdnadshavare få tillgång till
Eskilstuna kommuns stora satsning, lärplattformen Vklass. Vklass är en tjänst för skolor där
lärare, elever och föräldrar kan samarbeta och kommunicera. Skolrapport.se är en tjänst i
Vklass där du som vårdnadshavare får en överblick över ditt barns studier samt kan se
lektioner och frånvaro.
Du som vårdnadshavare ska från och med 1 september anmäla all frånvaro genom Vklass,
även ledighet ska ansökas där. Frånvaro anmäls via webben skolrapport.se, Vklass appen
eller via ett gemensamt telefonnummer. Inför detta rekommenderar vi er redan nu att ordna
med e-legitimation. Inbjudan till informationskväll i samband med föräldramöte kommer i
uppstarten.
Ledighet för elev
Om ditt barn behöver vara ledigt från skolan ska du begära ledigt minst två veckor i förväg.
Ledighet söks via klasslärare/mentor – på särskild blankett – och kan beviljas upp till
10 dagar/läsår. Om ledighet beviljas förväntas du som förälder bidra till att ditt barn genom
hemuppgifter eller på annat sätt inhämtar den undervisning barnet går miste om.
Ansökningsblankett hittar du på skolans hemsida ”blanketter”. Ledighet under nationella
prov i årskurs 3 och 6 beviljas ej.
Försäkring
Alla elever är olycksfallförsäkrade, aktuellt försäkringsbolag se hemsidan. Om en elev
skadar sig tar förälder själv kontakt med försäkringsbolaget. Anmälan går att göra via vår
hemsida eller per telefon till försäkringsbolaget. Blankett för skadeanmälan hittar du på vår
hemsida, samt försäkringsnummer och övriga kontaktuppgifter till försäkringsbolaget.
Fritidshem
Föräldrar med barn som har behov av plats på våra fritidshem för årskurserna F-3 anmäler
detta till Barn- och elevadministrativa enheten via e-tjänsten på eskilstuna.se eller ringer
016 – 710 54 84. Barn som behöver fritidshem i årskurserna 4-6 finns Öppna
verksamheten. Verksamheten är frivillig och är inte behovsprövad. Läs mer på
eskilstuna.se/Hållsta skola/Fritidshem.
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Våra telefonnummer
Våra telefonnummer till Hållsta skola är:
Sjukanmälan
Lärarrummet
Fritids
Förskoleklass
Åk 1
Åk 2-3

Åk 4
Åk 5
Åk 6

Monica Lampinen
Camilla Edlund
Doriz Zsiga
Madelene Dahlin
Linn Johansson
Susan Persson Payne
Anna Bylund
Christer Lundin

Fritidshem Lyan 1 & 2

016-15 96 44
016-15 96 46
016-15 96 46
070-086 28 06
070-086 28 07
070-086 28 03
070-086 28 02
070-086 28 08
070-086 28 04
070-086 28 05
016-15 96 46

Expedition
Vaktmästare
Skolsköterska

Tony Christiansson
Eva Johansson

Kökschef
Kurator
Specialpedagog
Skolpsykolog

Lina Sjöberg
Catharina Adolfsson
Kristina Gyllengahm
Marina Elfström

016-710 64 03 / 016-710 46 64
070-340 26 76
016-710 21 14
070-086 61 01
016-710 48 88/070-089 30 52
070-086 27 20

Sjukanmälan
Sjukanmälan gällande skolan ska göras av förälder/målsman innan kl. 08.00 på
016-15 96 44. Är barnet på fritidshemmet ska även en sjukanmälan göras på tel. 016-15 96
46. Viktigt att du meddelar innan den tid som barnet egentligen skulle börjat dagen på
fritids eller skola. Lika viktigt att även meddela när barnet är frisk och kommer åter till
skolan.
Under hösten kommer Hållsta skola införa ett centralt telefonnummer för sjukanmälan som
gäller för hela Eskilstuna kommun. Separat information kommer.

Vår organisation
Detta läsår är vi ca 152 elever/barn och 28 vuxna (skolrestaurang, skola, barnomsorg,
expedition och skolhälsovård). Vaktmästare och städpersonal tillhör Kommunfastigheter.
Vi erbjuder fritidshemsplats till barn i åldrarna 6-9 år och öppen verksamhet 10-12 år.
För eleverna i slöjd årskurs 4-6, musik åk 4-6 och hemkunskap åk 6 är lektionerna på
Skogstorpsskolan.
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Hållsta skola är en öppen skola
Föräldrar är alltid välkomna att hälsa på i våra verksamheter. Kontakta ansvarig personal
när du vill komma. Tillsammans kan vi uträtta mycket för barnen på skolan.
Höstens föräldramöte är inte bestämt än, inbjudan kommer från respektive årskurs.
Skolrådet
Mötet är öppet för alla föräldrar, alltså även för de som inte är valda representanter.
Gruppen behandlar övergripande frågor som gäller skolan, t ex miljö, trivsel, föräldramöten
m m. Separat kallelse skickas till utsedda representanter. Övriga kan läsa kallelsen på vår
hemsida, liksom minnesanteckningarna från mötena. Du kan lämna synpunkter till
representanter i gruppen eller ringa till oss om Du vill att något ska tas upp.
Våra kunskaps- och sociala mål
Varje termin inbjuds föräldrar och barn till ett utvecklingssamtal. Där gör vi tillsammans en
avstämning av ditt barns kunskaper i de olika ämnena, i relation till läroplanens mål
(skriftliga omdömen), och en utvecklingsplan för ditt barn.
Vi vill att Hållsta skola ska vara en lärande och trivsam plats för alla och håller på att
uppdatera våra ordningsregler, som finns på vår hemsida. Det är viktigt att ni i hemmet
diskuterar dessa regler tillsammans med ert barn med jämna mellanrum - om vi alla hjälps
åt så blir resultatet bra.
På skolans hemsida finns även handlingsplaner mot kränkande behandling, diskriminering,
mobbning, hot och våld.
Som en del i skolans värdegrundsarbete har all personal på Hållsta skola påbörjat
fortbildning i normkritiskt tänkande.
Vi kontaktar omedelbart berörda föräldrar vid hot om våld eller andra allvarliga
händelser.
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Regler för bilparkering och airboard m.m
Cyklar, airboard eller liknande fordon är förbjudet på skolgården under skoltid och under
fritidshemmets öppettider.
Bilparkering får endast ske på parkeringen ej
på busshållsplatsen, busshållsplatsen är endast
för skolbussen. Viktigt för våra barn/elever att
vi vuxna följer dessa regler.

Parkering

Busshållsplats

Läsårstider 2016/2017 för elever i skola och förskoleklass
Höstteminen 2016-08-15 – 2016-12-20
Vårterminen 2017-01-09 – 2017-06-09
2016
Vecka 39
Vecka 44

26/9
31/10-4/11

planeringsdag
höstlov

2017
Vecka 2
Vecka 8
Vecka 11
Vecka 15
Vecka 21

9/1
20/2-24/2
15/3
10/4-14/4
26/5

planeringsdag
sportlov
studiedag
påsklov
lovdag

Stängningsdagar för fritidshem och
öppen verksamhet
2016
2017

Vecka 39
Vecka 44
Vecka 2
Vecka 11
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Gabriella Rosell med personal

måndag 26/9
måndag 31/10
måndag 9/1
onsdag 15/3

