Prästavångsskolan

Grundskola F-6 – Grundsärskola - Fritidshem

Välkommen till ett nytt läsår!
Vi vill börja med att hälsa alla hjärtligt välkomna till ett nytt läsår!
Så här i starten av ett läsår vill vi passa på att ge lite information om skolan
som kan vara bra att känna till. Idag är vi ca 350 elever på skolan som är
organiserade i flera olika klasser.
Våra prioriterade mål för Prästavångsskolan ska präglas av ständiga
förbättringar. Skolans mål, tillsammans med de politiska målen, styr vår
verksamhet.
Att vi når fram till våra uppsatta mål, vet vi genom utvärderingar på olika
sätt. Vi genomför enkätundersökningar för elever och föräldrar för att
mäta hur väl vi når upp till våra uppsatta mål, men även genom att titta på
måluppfyllelsen för våra elever. Att följa upp, kartlägga och återkoppla är
ett led i vårt systematiska kvalitetsarbete och det är viktigt för oss att hela
tiden förbättra vår verksamhet.
Skolans värdegrund är en del av vårt arbetssätt. Vi vill att vår vardag ska
präglas av hjälpsamhet och att vi ställer upp för varandra. I vår
kommunikation har vi ett positivt och bekräftande förhållningssätt och
bemötande. Skolan ska upplevas öppen med engagerad personal, som tar
ansvar för elevernas utveckling. Vi arbetar för att vara en inkluderande
skola. Det ska vara en skola för alla - en skola som ger alla lika tillgång till
utbildning oberoende av kön, etnicitet, sociala eller ekonomiska
förhållanden.

I vår skola ska alla elever med olika bakgrund undervisas tillsammans.
Detta är ett led i vår gemensamma värdegrund för att få trygga, kreativa,
självständiga och sociala människor.
För att lyckas i detta så måste hemmet och skolan ha ett bra samarbete. Vi
måste hjälpas åt och respektera varandras förväntningar, för då får vi en
bra verksamhet med hög kvalitet, och våra barn och elever kommer att visa
respekt och omtanke för alla människor i sin omvärld.
Våra prioriterade mål:
En hälsosam, tillgänglig och inkluderande lärmiljö…


… där ett medvetet språkstödjande arbetssätt bidrar till en ökad
måluppfyllelse.



… där IKT är ett naturligt redskap för ett ökat lärande och ett stöd för
alla i verksamheten.



… där det finns ett aktivt arbete för en giftbantad miljö.

Jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Er föräldrar, och att vi
tillsammans kan fortsätta arbeta för utvecklingen av Prästavångsskolan.
Hälsningar
Eva Zaar
Rektor
Prästavångsskolan
2017-08-21

Allmän information
Prästavångsskolan är en hälsoprofilerad skola och har under många år
arbetat med ett hälsofrämjande arbete genom vårt hälsoråd,
likabehandlingsteam och elevhälsoteam. Vi har idrott som skolans
val vilket betyder att vi har detta som ett utökat priorterat ämne i vår
timplan.
Vi har en gemensam syn som grundar sig på att hälsa och lärande har ett
starkt samband för ett bättre lärande.
Under vår första skolvecka kommer vi att ha stort fokus på trygghet och
studiero och skapa gemensamma rutiner i alla våra klasser. Detta är ett av
våra gemensamma förbättringsområden inför kommande läsår.
Digitaliseringen är också en naturlig del av skolans undervisning och
utveckling.

Information
På kommunens hemsida www.ostragoinge.se kan ni hämta information
om skolan, kontakter, blanketter etc.
På skolan använder vi bl a oss av facebook för att berätta om vad som
händer på skolan och fritids. Gilla vår sida så får du information om vad
som händer hos oss. Ni får även hem information via mail och en del
klasser är igång med bloggar. Vi skickar även hem en del vanliga papper
men försöker att begränsa det mer och mer ur miljösynpunkt.

Läsårstider 2017/2018
Höstterminen 2017

Vårterminen 2018

170822-171222

180109-180615

Höstlov vecka 44

Sportlov vecka 8

Studiedagar 21/9 och 15/11

Påsklov vecka 14
Studiedagar 13/2 och 14/5
Lovdagar 30/4, 11/5

Närvaro
Vi ser det som mycket viktigt att eleverna är närvarande i skolan. Det är en
framgångsfaktor med närvarande elever och du som förälder är en viktig
länk för att främja detta. Idag är reglerna för ledighet mycket åtstramade i
Skollagen. Vi uppmanar er att förlägga exempelvis semesterresor i
samband med lov. Vid ansökan om ledighet så används avsedd blankett
som finns att hämta på hemsidan. Kortare ledigheter beviljas genom
klasslärare/mentor och en längre tids ledighet ska beviljas av rektor.
Ledighet som beviljas är max 10 dagar/läsår.
Vid nationella prov beviljar vi inte ledighet om inte särskilda skäl
föreligger. Datum och veckor för nationella prov:
Åk 6: Vecka 45-50 och provadatum: 6 och 8 februari (sv), 10 och 12 april
(ma), 2 och 4 maj (eng).
Åk 3: Från vecka 10 genomförs olika prov fram till mitten av maj.

Elevfrånvaro och sjukanmälan
Sjukfrånvaron rings in till vår telefon på 044-775 6131.
Vårdnadshavare talar in namn på eleven och klass. Vi vill att ni
sjukanmäler ert barn varje dag då de är sjuka. Det är också viktigt att ni
ringer in er anmälan innan kl. 08.00, så underlättar ni vårt närvaroarbete.
Vid en längre tids sjukdom kontakta skolan om behov finns för
undervisning i hemmet eller på sjukhus. Ovanstående telefonsnummer
kan du ringa dygnet runt då det är en telefonsvarare.
Om eleven lämnas på fritids tidigare än kl. 08.00 så måste ni meddela
direkt till avdelningen på morgonen också.

Vägen till och från skolan
Alla elever som åker skolskjuts ska ha fått hem skolskjutsinformation. Vid
frågor som rör skolskjuts kontakta Karin Salomonsson, 044-775 6083.
För de elever som tar sig till skolan via cykel eller promenad är det viktigt
att känna till trafikreglerna. De elever som inte åker skolskjuts ansvarar du
som vårdandshavare för färden till och från skolan. Om du som förälder
kör bil och lämnar på skolan så följ de anvisningar och trafikregler som är
skyltat. Alla under 15 år ska enligt lag ha cykelhjälm när de
cyklar.

Ordningsregler
Alla elever får en genomgång av ordningsreglerna på skolan vid skolstart.
Ordningsreglerna skickas även hem för underskrift. Det är viktigt att ni
pratar kring dessa även hemma tillsammans med era barn.

Likabehandlingsplan
Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling finns på
kommunens hemsida och gås igenom i alla klasser under läsåret. Skolan
har ett särskilt team som arbetar skolövergripande med främjande och
förebyggande värdegrundsarbete. Teamet följer upp våra värdegrundsmål
och samverkar med elevrådet.

Elevhälsa
Skolan har ett eget elevhälsoteam som träffas varje vecka. I teamet ingår
rektor, bitr. rektor, specialpedagog, speciallärare, kurator, skolsköterska,
psykolog, logoped och föräldrasupport. Detta team finns till för att
förebygga och främja elevhälsan på skolan. Vid ev. frågor gällande ditt
barn tar du i första hand kontakt med klassföreståndare/mentor, som i sin
tur kontaktar teamet.

Utvecklingssamtal och framåtsyftande plan
Varje termin bjuds elever och vårdandshavare in till ett utvecklingssamtal
av klassföreståndaren. Under samtalet utformas en individuell
utvecklingsplan som bygger på elevens kunskapsmässiga och sociala
utveckling. Vi förväntar oss att du tar del av det underlaget som skickas
hem via utvecklingsmappen och att du är delaktig i den gemensamma
framåtsyftande planen som görs i samband med samtalet.

Föräldramöte/föräldraråd
Som vårdnadshavare blir du kallad till föräldramöte. Årets föräldramöte
är förlagt i oktober, för åk 1-3,
4 oktober kl. 18.00 och för åk 4-6, 5 oktober kl. 18.00.
Föräldraråd har vi 4 ggr/läsår.

Föräldrarådet är en länk mellan skola och hemmet. Arbetet syftar till att vi
tillsammans utvecklar en så bra skola som möjligt. Datum för
föräldraråden detta läsår blir följande: 18/10 kl. 18.30, 7/12 kl. 18.30 och
7/2 kl. 18.30 och 26/4 kl. 18.30.

Försäkring
Alla elever är försäkrade vid olycksfall under skoltid, fritid och lov. Mer
information om försäkringen hittar du på kommunens hemsida.

Fotografering
Fotografering har vi måndagen den 11/9, tisdagen den 12/9 och onsdagen
den 13/9. Klassföreståndare meddelar exakt datum för just ditt barns
klass. Varje familj väljer själva om man vill köpa fotografierna eller inte.

Elevkort
Under första veckan ska ni som föräldrar lämna in uppgifter gällande ditt
barn genom att fylla i ett elevkort. Det är mycket viktigt att alla uppgifter
såsom mail, telefonnummer, adress etc. är korrekta. Om något ändras
under läsåret så är det er skyldighet som föräldrar att meddela detta till
skolan.

Simhall och bad
För allas trivsel och för att vår badanläggning ska fungera så bra som
möjligt gäller följande regler.
Alla elever duschar innan man går i bassängen. Man får endast bada i
badkläder, inga underkläder under badshorts, baddräkt, burkini eller
bikini.

Allergier
På skolan är det förbud att ta med nötter och mandel pga. av allergier. Det
gäller även starka parfymer som flera är överkänsliga för.

Telefonnummer till Prästavångsskolan
Eva Zaar

Rektor

044-775 6119 /
0709-53 6119

Britta Persson

Bitr. rektor

044-775 6133

Caroline Bertilsson

Bitr. rektor

044-775 6122

Cecilia Nilsson

Administratör

044-775 6334

Sjukanmälan

Telefonsvarare

044-775 6131

Personalrum

044-775 6121

Kerstin Persson

Skolsköterska

044-775 6215

Lina Hedberg

Skolkurator

044-775 6092

Fritidshemmet
Pandan A-B

044-775 6135

Pandan C-D

044-775 6207

Pandan åk 1

044-775 6208

Lejonet

044-775 6149

Tigern

044-775 6211

