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Slottsnytt 1
Rektorsbrev augusti 2017
Hej alla elever och föräldrar.
Välkomna till ett nytt läsår i grundskolan i Eskilstuna kommun.
Vi hoppas att ni alla fått njuta av ledighet och sköna dagar. Vi har ju
haft en fin sommar med mycket sol som gett oss energi inför
skolstarten.
I år är vi ca 460 elever fördelade på 19 klasser i åk F-6. På skolan
arbetar ca 80 personer med olika utbildning och kompetens.
Under sommaren har Lotta Flodman fått en ny tjänst i kommunen
och hon kommer sluta på Slottskolan under augusti månad. Bettina
Ericson har återgått till tjänst som lärare och kommer att arbeta i åk
2.
Från och med höstterminen 2017 är skolledningen organiserad enligt
följande:
Rektor för Slottsskolan är Jenny Råström. Rekrytering av ny
biträdande rektor pågår.
På expeditionen finns Anna Mjöberg som arbetar med
administration. Vi samarbetar även nära vårt kök och kökschefen
samt förvaltningen för att få en väl fungerande verksamhet.
Ny personal:
Wathba Butros åk 3, Mary Nazeh åk 3, Sofia Eldin åk 3, Linda
Apelmo åk 1, Farida Yousef åk 1, Magnus Dahl åk 4, Wezam Kheter
åk 4, Rikard Russing Maneten, Evelyn Salazar Anemonen, Frida
Öhrman Snäckan, Rikard Gråsten Skattkammaren, Emma Andersson
Skattkammaren och Johanna Tamasi Skattkammaren.
Vi hälsar all ny personal varmt välkomna!
Verksamhetsplanering
I de strategiska målen som våra politiker tagit fram för
mandatperioden finns skolans uppdrag under målet ”höjd
utbildningsnivå”. Det handlar precis som förra läsåret om att
kunskaperna ska förbättras i grundskolans alla ämnen så att fler
elever når målen, att vi uppmärksammar vikten av närvaro i skolan,
att alla elever blir bemötta med respekt, att eleverna har inflytande i
verksamheterna samt upplever trygghet i skolan. Fokus ligger även
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på hälsofrämjande arbete.
Målsättningen för Slottsskolan är god elevhälsa i ett F-6 perspektiv,
samsyn för elevens bästa utifrån både kunskaper och normer och
värden.
Policydokument
Vi kommer under september månad att, tillsammans med eleverna,
revidera våra ordningsregler, likabehandlingsplan samt
handlingsplan för elevfrånvaro.
Samtliga policydokument finns på skolans hemsida:
https://www.eskilstuna.se/utbildning-ochbarnomsorg/grundskola/kommunala-grundskolor/slottsskolan/omoss/normer-och-varden.html
Föräldramöten
Detta läsår har vi valt att ha föräldramöten årskursvis. Ni får då
möjlighet att se och möta flera undervisande lärare och andra
medarbetare på skolan. Inbjudan kommer.
Utvecklingssamtal
Under augusti och september kommer vi att genomföra”lära-kännasamtal” för nya elever och framåtsyftande utvecklingssamtal för
övriga elever.
Trafiksituationen
Trafiksituationen runt skolan morgontid då många barn lämnas med
bil är mycket intensiv och det händer att tillbud uppstår. Som en del i
arbetet för att minska risken för olyckor vädjar vi till alla föräldrar att
vara mycket uppmärksamma då ni kör bil vid skolan område. Man
kan även parkera en bit bort och gå med barnen sista biten för att inte
så många bilar ska trängas på samma plats.
Vi hoppas på gott samarbete i denna viktiga fråga!
Information
Öppet hus
Den kommer bli ”Öppet hus” inför skolvalet 2018. Inbjudan kommer
när datum är bokat.
Skolinspektionen
Under hösten kommer Skolinspektionen till Eskilstuna för att
granska kvalitén på hälften av kommunens grundskolor. Slottsskolan
är en av de skolor som kommer att granskas.
Vklass
Lärplattformen Vklass används på alla grundskolor i Eskilstuna
kommun. Vårdnadshavare kan registrera frånvaro, se barnets
närvaro, lämna in ledighetsansökan, se vilka uppgifter barnet har att
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göra, se elevens kunskapsutveckling, kommunicera med personal på
skolan m.m. Systemet har både en hemsida och en app. Appen är
något begränsad och är främst till för kommunikation,
frånvaroanmälan och nyheter.
Närvaro
Vårt framgångsrika arbete för ökad skolnärvaro fortsätter. Vi vet att
en hög närvaro och god undervisning gör en stor skillnad för
elevernas resultat och vi fortsätter detta arbete under kommande
läsår. Vår handlingsplan för att främja närvaro innebär att vi alltid
hör av oss till dig som förälder om ditt barn har oanmäld frånvaro
eller en oroande längre/flera anmäld frånvaro.
Anmäla frånvaro
Frånvaroanmälan av ditt barn sker i Vklass via hemsidan eller appen.
Tänk på att anmäla ditt barns frånvaro innan skoldagen startar.
Information om busskort
Förra läsåret fick elever bosatt i Eskilstuna kommun ett nytt
busskort. Detta busskort blir i och med den nya terminen laddat med
nya resor för eleverna. OBS! Det delas inte ut nya busskort till de
elever som fick förra läsåret. Det är endast nya elever som får
busskort detta läsår.
Om eleven tappar bort sitt busskort kan eleven köpa ett nytt busskort
100 kr hos Anna på expeditionen. Det går endast att köpa ett nytt
busskort om året.
Kortet är personligt så du ska skriva ditt namn och födelsedatum på
kortets baksida.
Extra studietid och läxläsning
Slottsskolan har under en längre tid arbetat med att ge eleverna
möjlighet till läxläsning och extra studietid utöver ordinarie schema.
Detta fortsätter även under läsåret 2017-2018. Prata med er mentor
om ni är osäkra på tider och vad som gäller.
Skolråd, elevråd och matråd
Skolråd är det forum som finns för att föra en dialog mellan skola
och vårdnadshavare kring aktuella övergripande skolfrågor. Inbjudan
till skolråd kommer under terminen. Varmt välkomna till dessa
möten.
Elevråd och matråd finns på skolan för varje stadium och de träffarna
sker regelbundet. Våra elevrepresentanter är aktiva och ser till att vi
vuxna tar med elevperspektivet i de frågor vi tar beslut om och
funderar kring. Matråden har vi tillsammans med representanter för
köket och de träffas en gång/månad.
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eskilstuna.se
Här hittar ni aktuell information om kommunen i stort, men även
sådant som rör Slottsskolan specifikt.
https://www.eskilstuna.se/
https://www.eskilstuna.se/slottsskolan
Läsårstider 2017-2018
Höstterminen 2017 börjar 21 augusti och slutar 20 december.
Vårterminen 2017 börjar 9 januari och slutar 15 juni.
Lov läsåret 2017-2018
Höstlovet är vecka 44, 30 oktober till 3 november, 2017
Sportlov är vecka 8, 19 februari till 23 februari, 2018
Påsklov är vecka 14, 30 mars till 6 april, 2018
Lovdagar är 1 maj, 10- 11 maj och 6 juni, 2018
Studiedag är 14 mars 2018. Ytterligare en studiedag kommer att
läggas ut under läsåret.
Övriga stängningsdagar läsåret 2017-2018
Förskolor, grundskolor och gymnasier kan vika någon eller några
dagar utöver ovan nämnda lov till gemensam kompetensutveckling
för sin personal. Då är verksamheterna stängda. Information kommer
om vilka dagar som berörs under vårterminen.
Ledigheter
Vi ber er att så långt det är möjligt använda er av de ledigheter som
eleverna har när ni planerar semestrar. Under den tid då eleverna i åk
3 och 6 genomför sina nationella prov ges inte ledighet för dessa
årskurser. I likhet med förra läsåret kommer muntliga delprov
genomföras redan på hösten.
De veckor som proven pågår är:
3, v. 11-20, 12 mars-18 maj
6, v. 45-50 samt v. 6, 15 och 18
Mer information finns på följande länk:
http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/provdatum
Borttappade kläder
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 hela summan eller delar av den beroende på graden av ”otur”.
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Skolhälsovården
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.
Skolsköterska Camilla Norenius nås på tel. 016-710 16 52.
Allergier
Det råder totalförbud mot att ta med nötter till grundskolorna i
kommunen då det finns elever med nötallergi i verksamheten.
Simundervisning
Eleverna i åk 3 har simundervisning på Munktellbadet på onsdagar
under hösttermin eller vårtermin.
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 Slottsskolan inte kan
lösa ett eventuellt problem kan du lämna dina synpunkter direkt till
Barn- och Utbildningsförvaltningen via kommunens hemsida.

Vi ser fram emot ett spännande läsår!
Varma hälsningar Jenny Råström
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