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Till          Läsåret 2018/2019 

elever och vårdnadshavare på Vasaskolan 

 

SKOLKONTAKT 
 

 

Välkomna till ett nytt läsår! 

 
 

 

Läsårstider:   Höstterminen  2018-08-20 — 2018-12-20 

    Lovdagar  2018-10-29 — 2018-11-02 (Höstlov) 

    Vårterminen  2019-01-08 — 2019-06-12 

    Lovdagar  2019-02-11 — 2019-02-15 (Febr.lov) 

       2019-04-15 — 2019-04-18 (Påsklov) 

       2019-05-31 

    Studiedagar  2018-10-16  

       2019-03-13, 2019-04-29, 2019-04-30 

       2019-06-07 

Fritids stängningsdagar:    2018-08-14, 2018-08-15 

       2019-01-07, 2019-06-14 

 
 

 

 

Rektor  Elin Sjödahl    0705-48 28 81 

Bitr. rektor Matilda G Stålbert    0706-10 83 41 

 

Expeditionen Gunilla Andersson   031-20 83 41 

  Kicki Jonsson    031-20 83 41 

 

Sjukanmälan görs i första hand på  

  Skola24 tel. 0515-86 922 eller via appen före kl. 7.45 

 

Tel. skolhusen VR 28, F-klass - klass 3   031-20 30 11 

  Fritids     0723-72 64 24 

   VR 18, klass 4 - 6    031-708 45 75 

  VR 22, klass 7 - 9   031-20 79 09 

 

Skolkurator:  Caroline Nyhrén   0725-30 62 90 

Skolsköterska: Vik. höstterminen Beryl Andersson 0761-35 42 71 

  Vårterminen: Malin Stensson   

 

 

För kontakt via mail skriv; förnamn.efternamn@vasaskolan.net 
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Föräldramöten:  Skolan inbjuder till föräldramöten i alla klasser under september. 
 

Skriftliga omdömen:  Eleverna får ett skriftligt omdöme en gång per år i årskurserna 1-5.  

   I åk 6-9 ges inga skriftliga omdömen.  

   Ett skriftligt omdöme ska spegla elevens kunskapsutveckling i  

   förhållande till målen i kursplanen, LGR 11. 
  

Betyg:   Eleverna i åk 6 får sitt första terminsbetyg vid höstterminens slut.  

   Därefter får eleverna ett betyg vid varje terminsslut. Detta betyg skickas 

   hem efter avslutningsdagen. Betygsskalan är A-E och F vid icke  

   godkänt. Eleverna i åk 9 får sitt slutbetyg vid vårterminens slut.  
 

Simning:  Enligt LGR 11 krävs för betyget E i åk 6 att ”Eleven kan simma 200 

   meter varav 50 meter i ryggläge.” För våra elever i åk 3 har vi extra 

   simundervisning på schemat och inför det första terminsbetyget i åk 6 

   kontrolleras alla elevers simkunskaper. Vi är tacksamma om ni kan 

   stötta era barn till att lära sig simma så tidigt som möjligt, både ur  

   säkerhetssynpunkt och för att simkunskapen ska finnas i åk 6. I år har

   även F-klassen fått möjlighet att komma iväg på simning. 
 

Nationella prov:  Nationella prov genomförs av alla elever i åk 3, 6 och 9 i hela Sverige. 

De ska fungera som ett stöd för läraren och bidra till en likvärdig 

bedömning och betygssättning i skolan.  

   För åk 3 gäller perioden 11 mars 2019 - 17 maj 2019. 

   För åk 6 gäller följande datum: v. 45-50, 5/2, 7/2, 8/4, 10/4, 6/5, 8/5.

   För åk 9 gäller följande datum: v. 45-50, 12/3, 14/3, 3/4, 9/4, 11/4,  

   7/5, 9/5, 15/5, 17/5. 
 

Elevs ledighet:  Regler för elevs ledighet finns i Skollagen 2010:800, 7 kap 18§. En 

   elev i grundskolan får beviljas kortare ledighet för enskilda   

   angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet  

   beviljas. Vid semesterresor kommer ledighet inte att beviljas. Rektor

   beslutar om ledighet. 

   Ledigheter för elever i åk 3, 6 och 9 beviljas inte under den period då  

   nationella prov genomförs. 
 

Elevs frånvaro: Vasaskolan har arbetat fram en handlingsplan som gäller då en elev har  

   hög frånvaro. Det innebär att:  
 

1. All frånvaro antecknas i Skola24. 
 

2. Kurator kollar frånvaron för alla klasser, från åk 6-9 varannan 

månad från och med september månad. Utifrån den 

sammanställningen agerar vi enligt följande;  
 

3. Vid 15% frånvaro:  Kurator kontaktar klassläraren samt rektor. 

Klassläraren har sedan till uppgift att utreda frånvaron genom att 

kontakta vårdnadshavare. Utredningen startar i och med att lärarna 

ringer hem, de åtgärder som följer dokumenteras av kurator eller 

skolsköterska. Då utredningen startat lämnar huvudmannen 

uppgifter om detta till elevens hemkommun. Kurator och 

skolsköterska kan träffa eleven vid behov. Om de åtgärderna inte 

ger resultat och frånvaron ökar till 20 % så kallas vårdnadshavarna 

till en EK (Elevkonferens). Vid 30 % frånvaro: EHT anmäler 

ärendet till Socialtjänsten för vidare utredning. 
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4. Läraren ska i samband med utredningen om elevens frånvaro även 

ta reda på elevens studieresultat. Om det framkommer att eleven 

riskerar att inte nå målen pga frånvaron meddelas rektorn. Rektor 

utreder sedan skyndsamt elevens eventuella behov av särskilt stöd. 

Fotografering: Skolfotografering sker tisdag den 4 september och onsdag den 5 

september. Fotograferingen utförs av företaget Exakta foto. Information 

från skolkortsföretaget kommer att skickas ut till den adress som eleven 

är skriven på. Vad gäller elever med två adresser så får den andra 

föräldern ta kontakt med företaget på telefon 0431-445600 eller e-post: 

info@exaktafoto.se. Hemsida: www.exaktafoto.se 

 

Busskort:   Elever bosatta i Göteborgs kommun får skolkort fr.o.m. att de fyller

 7 år. Kommunen skickar hem korten med posten. Mer information  

finns på www.goteborg.se/skolkort Förlorat kort anmäls till den  

stadsdel som man tillhör. 

   Elever från andra kommuner söker i första hand bidrag för sina  

   resekostnader från sin hemkommun. Om hemkommunen ej beviljar 

   bidrag kan ansökan göras hos vår skolas styrelse. Ansökan görs  

   skriftligen och terminsvis. Bifoga hemkommunens svar/avslag samt 

   uppgift om vilket kontonummer bidraget kan utbetalas till.  
 

Skollunch:   Vasaskolans elever äter skollunch på Medicinarvillan. Skollunchen  

levereras av Kikkis mat (fr.o.m. 1/9). Om ditt barn behöver annan kost, 

fyll i blanketten ”Uppgift om allergi/specialkost” som du kan skriva ut 

från skolans hemsida. Blanketten lämnas till skolexpeditionen. 
 

Idrott: Idrotten är förlagd till Friskis och Svettis på Gibraltargatan (åk 1-2) och 

på Fysiken (åk 3-9). Eftersom omklädningsrummen används av andra 

skolor och privatpersoner, rekommenderar vi våra elever att inte ta med 

värdesaker dit.  
 

Språkval:  Vasaskolan erbjuder tyska, franska och spanska som språkval. Byte av 

   språkval sker endast, om inte synnerliga skäl föreligger, inför ny termin 

   och efter kontakt med skolledning.  

 

Utflykter:   I skollagen föreskrivs att utbildningen i grundskolan skall vara  

   avgiftsfri för eleverna. I verksamheten får dock förekomma enstaka 

   inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. Obetydliga 

   kostnader är kostnader som uppgår till sammanlagt 200 kr/läsår.  

    

Elevråd:  Varje klass åk 4-9 utser två representanter till elevrådet vid läsårets 

   början.  

Elevskyddsombud utses av elevrådet.  

 

Försäkring:   Alla elever är försäkrade. Försäkringsbesked skickas ut till alla  

   vårdnadshavare via e-post. 

 

 

 

 

http://www.exaktafoto.se/
http://www.goteborg.se/skolkort
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Hot:   Hot och trakasserier hanteras utifrån skolans Plan mot kränkande  

   behandling.  

 

Våld:   Skolan ser allvarligt på allt slags våld. Polisanmälan sker när  

   handlingen vittnar om hög grad av hänsynslöshet eller tanklöshet.  

 

Stöld:   Stölder anmäls till skolledningen och till Polisen. Skolledningen  

   ansvarar för uppföljning. Polisanmälan görs av vårdnadshavaren.  

   Skolan ersätter skor och jackor med halva beloppet, upp till 400 kr mot 

   inlämnat kvitto.  

 

Skadegörelse:   Oavsiktlig skadegörelse/olyckshändelse: Ej ersättningsskyldig.  

   Oaktsamhet: Ersättningsskyldig med halva beloppet, max 500 kr.  

   Avsiktlig skadegörelse: Ersättningsskyldig med hela beloppet.  

Rektor tillsammans med föräldrar tar beslutet.  

   Vid allvarlig skadegörelse görs polisanmälan.  
 

Plan mot kränkande  

behandling:   Vår plan finns att läsa på vår hemsida; www.vasaskolan.net 

 

Trygghetsteam: På Vasaskolan finns ett trygghetsteam som har till uppgift att förebygga 

   mobbing och ingripa enligt Plan mot kränkande behandling, när  

   misstanke om kränkningar föreligger. I teamet ingår skolledning,  

   kurator och personal från alla stadier.  

 

Elevhälsoteam: På Vasaskolan finns ett elevhälsoteam som består av skolledning, 

speciallärare, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och SYV. Dessa 

träffas varannan vecka. 

 

 

 

Vi ser fram emot ett gott samarbete under läsåret 2018/2019! 
 

Elin Sjödahl ,rektor   
 

Matilda G Stålbert, bitr. rektor                       

http://www.vasaskolan.net/

