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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 370 elever på skolan som är organiserade i flera klasser och i två 

olika skolenheter. 

 

Åk F-3, fritidshem    Rektor Caroline Borgqvist 

Åk 4-6, fritidshem   Rektor Cecilia Westesson 

 

Våra prioriterade mål för Prästavångsskolan ska präglas av ständiga förbättringar. Skolans mål, 

tillsammans med de politiska målen, styr vår verksamhet.  

 

Hur långt vi når mot våra uppsatta mål, vet vi genom utvärdering, kartläggning och 

enkätundersökningar på olika sätt. Även uppföljning och analys av våra elevers måluppfyllelse 

är ett viktigt led i vårt systematiska kvalitetsarbete för att hela tiden kunna utveckla och 

förbättra vår verksamhet och våra resultat. 

 

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. Detta är en del i vår gemensamma 

värdegrund för att få trygga, kreativa, självständiga och sociala människor.  

 

För att lyckas i detta så måste hem och skola ha ett bra samarbete. Vi måste hjälpas åt och 

respektera varandras förväntningar. 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. 

 



 

Prioriterade mål för Prästavångsskolan läsåret 2022-2023 

 

Utifrån Skolberedningens arbete i Östra Göinge kommun har politiken satt upp övergripande 

mål som man vill att skolan ska arbeta med mot en högre måluppfyllelse för våra elever, dvs 

högre betyg. 

 

Målet är att alla elever ska nå minst 230 i meritvärde år 2030 dvs.  ”Tvåhundratrettio 2030”. 

 
 
År 2023 har barn och unga kunskaper, lust att lära och är motiverade för vidare utbildning 
 

• Framtidsdrömmar 

• Läsning 

• Trygg och säker skola 

 

Vi ser fram emot ett gott samarbete med Er föräldrar och att vi tillsammans fortsätter arbeta 

för att utveckla Prästavångsskolan vidare.  

 

 

Prästavångsskolan, Broby 

2022-06-28 

 

 

Caroline Borgqvist, Rektor F-3  Cecilia Westesson, Rektor 4-6 
caroline.borgqvist@ostragoinge.se  cecilia.westesson@ostragoinge.se 
044-775 6122     044-775 6620 
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Allmän information 

Prästavångsskolan är en hälsoprofilerad skola och har under många år arbetat med ett 

hälsofrämjande arbete genom vårt hälsoråd, värdegrundsteam och elevhälsoteam. Vi har 

idrott som skolans val vilket betyder att vi har detta som ett utökat priorterat ämne i vår 

timplan.  

Under vår uppstart kommer vi att under en veckas tid att ha extra stort fokus på trygghet och 

studiero vilket vi kallar ”Trygghetsvecka”. Vi arbetar med värdegrund och ordningsregler för 

att skapa gemensamma rutiner i alla våra klasser t ex genom samarbetslärande och 

kooperativt lärande som metod.  

 

Information 

På kommunens hemsida www.ostragoinge.se kan ni hämta information om skolan, kontakter, 

blanketter osv. 

På skolan använder vi bl a oss av facebook för att berätta om vad som händer på skolan och 

fritids. Gå gärna in och gilla vår nya sida, så att du kan ta del av vad som händer hos oss. Ni får 

även hem information via mail och en del klasser och fritidshemmet har egna konton på 

instagram. Vi försöker att använda digitala informationskanaler så långt det är möjligt ur 

miljösynpunkt. Via vår lärplattform IST Lärande, kommer ni att kunna följa och ta del av ert 

barns undervisning och lärande. 
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Läsårstider 2022/2023 

 

Skoltider 

Åk F-3  mån-fre 0810–1320 (skolskjuts 1330) 

Åk 4-6  mån-fre 0810-1410 (skolskjuts 1420) 

 

 

Höstterminen 2022 

2022-08-15—2022-12-22 

 

Vårterminen 2023 

2023-01-10—2023-06-09 

 

Lovdagar 

Höstlov v. 44, sportlov v. 8 samt påsklov v. 15 

 

Studiedagar 

v. 38    2022-09-21 

v. 48    2022-11-29 

 

v. 11    2023-03-16 

v. 20    2023-05-17 

 

Fritidshem - Reducerade dagar 

2022-08-11 – 2022-08-12 

2023- 01-09 

2023-06-12 

 

 



 

Närvaro  

Det är mycket viktigt att eleverna är närvarande i skolan. Det är en framgångsfaktor med 

närvarande elever, för att lyckas i skolarbetet och för högre resultat. Du som förälder är en 

viktig länk för att främja detta. Idag är reglerna för ledighet mycket åtstramade i Skollagen. Vi 

uppmanar er därför att förlägga exempelvis semesterresor osv. i samband med lov. Under 

perioden för nationella prov för åk 3 och 6, beviljas inga ledigheter. 

 

Elevfrånvaro och sjukanmälan 

Sjukfrånvaron anmäls i första hand via Skolportalen av vårdnadshavare. Vi vill att ni 

sjukanmäler ert barn varje dag då de är sjuka. Det är också viktigt att ni gör er anmälan innan 

kl. 07.30, så att vi vet vilka som är sjuka när skolan startar. 

Vid en längre tids sjukdom kontakta skolan om behov finns för undervisning i hemmet eller på 

sjukhus. Om eleven har morgonfritids, så måste ni sjukanmäla även direkt till dem. 

 

Vägen till och från skolan 

Alla elever som åker skolskjuts har fått hem skolskjutsinformation. Information finns även att 

ta del av på hemsidan https://www.ostragoinge.se/utbildning/skolskjuts/ 

Vid frågor som rör skolskjuts kontakta skolskjutssamordnare på tfn: 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 vårdnadshavare för färden till och från 

skolan. Alla under 15 år ska enligt lag ha cykelhjälm när de cyklar. Om du som förälder kör bil 

och lämnar på skolan, så följ de anvisningar och trafikregler som är skyltat. Eftersom vi är en  

hälsoprofilerad skola så vill vi dock uppmana till fysisk aktivitet och rörelse, och att eleverna 

tar sig till skolan på egen hand är ett utmärkt sätt att främja detta. 
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Ordningsregler 

Alla elever får vid skolstart ta del av Prästavångsskolans ordningsregler, vilka är framtagna i 

samverkan med både elever och personal och med stöd i skollagen. 

Ordningsreglerna skickas även hem för underskrift. Det är viktigt att ni pratar kring dessa även 

hemma tillsammans med era barn. 

 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling  

Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling finns på kommunens hemsida och 

diskuteras igenom i alla klasser. Skolan har ett särskilt team som arbetar skolövergripande 

med främjande och förebyggande värdegrundsarbete. Teamet följer upp våra värdegrundsmål 

och samverkar med elevrådet. 

 

Elevhälsa 

Varje skolenhet har ett eget elevhälsoteam som träffas regelbundet. I teamet ingår rektor, 

specialpedagog, speciallärare, skolkurator, socialpedagog, skolsköterska, psykolog och 

logoped. 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 klassläraren som i sin tur kontaktar teamet. 

 

IUP-samtal och framåtsyftande plan 

Varje termin bjuds elever och vårdnadshavare in till ett IUP-samtal av klassläraren. 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 inför 

samtalet och att du är delaktig i den gemensamma framåtsyftande planen som upprättas i 

samband med samtalet. 

 

 

 

 



 

Föräldramöte/föräldraråd 

Som vårdnadshavare blir du kallad till föräldramöte och föräldraträffar, där du förväntas delta. 

Föräldrarådet är en länk mellan skola och hem. Arbetet syftar till att vi tillsammans utvecklar 

en så bra skola som möjligt. Ta kontakt med skolan/ansvarig klasslärare om du önskar komma 

på besök till skolan. 

 

Försäkring 

Alla elever är försäkrade vid olycksfall under skoltid, fritid och lov. Mer information om 

försäkringen hittar du på kommunens hemsida www.ostragoinge.se. 

 

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 

skolan detta. Ni ska också uppdatera era uppgifter i IST Skolportal inför ett nytt läsår, finns på 

Östra Göinge hemsida och är kopplat till vår digitala lärplattform. 

 

Simhall och bad 

För allas trivsel och för att vår simhall ska fungera så bra som möjligt gäller följande regler… 

• Alla elever duschar innan de går i bassängen.   

• Eleverna får endast bada i badkläder, dvs. badshorts, baddräkt, burkini eller 

bikini. Materialet i badkläderna ska vara lycra och inga underkläder ska bäras 

under badkläderna. 

 

 

 

 

 

http://www.ostragoinge.se/


 

Allergier 

På skolan är det förbud att ta med nötter och mandel pga. av allergier. Det gäller även 

användande av t ex starka parfymer, som flera är överkänsliga för. 

 

Övrig information 

Datum och veckor för nationella prov: 

Åk 3: 

Matematik 13 mars - 17 maj 2023 (vecka 11-20) 

Svenska och svenska som andraspråk  13 mars - 17 maj 2021 (vecka 11-20) 

  

Åk 6: 

Svenska, svenska som andraspråk         vecka 45 - 49 2022 samt vecka 11 2023 

Engelska  vecka 45 - 49 2022 samt vecka 13 2023 

Matematik  vecka 45 - 49 2022 samt vecka 17 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/nationella-prov-i-grundskolan/provdatum-i-grundskolan#Matematikiarskurs3
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Skolans förväntningar på elev, föräldrar och personal 
 
 
Verksamhetens förväntningar på dig som elev 
 
 

• Att du visar respekt och hänsyn för kompisar och vuxna. 

• Att du aldrig utsätter kompisar eller vuxna för diskriminering eller kränkande 

behandling. 

• Att du följer skolans och gruppens ordningsregler. 

• Att du använder ett vårdat språk och har ett trevligt uppförande. 

• Att du ansvarar för dina handlingar och vågar stå för det du gjort. 

• Att du hjälper till att hålla rent och snyggt. 

• Att du är varsam om dina egna och andras saker. 

• Att du sköter dina arbetsuppgifter och hemuppgifter. 

• Att du har arbetsmaterial (böcker, idrottskläder mm) med till skolan. 

• Att du passar tider. 

• Att du äter lunch varje dag. 

• Att du är med i gruppens rörelseaktiviteter. 

• Att du ansvarar mer och mer för ditt eget lärande och arbetar mot uppsatta mål. 

• Att du kontaktar en vuxen när någonting har hänt. 

• Att du hjälper andra och kan samarbeta (oberoende av vilka som ingår i gruppen). 

• Att du lyssnar på andra och väntar på din tur. 

 

 

Verksamhetens förväntningar på dig som förälder 

 

• Att du som förälder tar huvudansvaret för ditt barns sociala uppfostran (artighet, 

hänsyn, ansvar, språk, följa regler etc.) och att ditt barn har tränats i vardagskunskaper 

såsom knyta skor, klä på sig, klara toalettbesök etc. 

• Att du har förtroende för att vi arbetar för barnets bästa och att du inför barnet visar 

en positiv attityd till verksamheten och dess personal. 



 

• Att du har en öppen kommunikation med personalen. 

• Att du deltar på föräldramöten och utvecklingssamtal. 

• Att du sjukanmäler ditt barn innan kl. 0730 varje dag vid sjukdom. 

• Att du intresserar dig för (tar del av) barnets arbete, hjälper ditt barn att ta ansvar för 

hemuppgifter och att arbetsmaterial är med till skolan. 

• Att du vid begärd ledighet ansvarar för att överenskomna uppgifter blir gjorda. 

• Att du tar del av information som skickas från skolan och skickar tillbaka eventuella 

svarslappar. 

• Att ditt barn kommer i tid, har ätit frukost och är utvilad. 

• Att du uppmuntrar ditt barn till att regelbundet röra på sig 

 
 
 
Dessa förväntningar kan du som elev ha på verksamheten 
 

• Att vi har kompetent personal. 

• Att de vuxna har ett vårdat språk. 

• Att verksamheten har tydliga regler och att de vuxna ser till att reglerna följs. 

• Att du är med och påverkar din vardag i skolan. 

• Att de vuxna låter dig ta större och större ansvar för dig själv och ditt lärande. 

• Att de vuxna lyssnar på dig och bemöter dig på ett trevligt sätt. 

• Att de vuxna hjälper och uppmuntrar dig. 

• Att det finns aktiva vuxna ute på rasterna som stödjer och deltar. 

• Att de vuxna arbetar för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 

• Att du får tillfälle till idrott eller rörelse flera gånger i veckan. 

• Att du ska ha bra arbetsmaterial. 

• Att du har tillgång till bra lekmaterial. 

• Att du har en fräsch inne- och utemiljö. 

• Att du får en näringsriktig och god mat. 

 

 
 
 



 
 
Dessa förväntningar kan du som förälder ha på verksamheten 
 

• Att vi har kompetent personal. 

• Att alla elever och vuxna visar respekt för varandra. 

• Att varje elev ska känna att ”jag kan och jag duger”. 

• Att vi har tydliga kunskapsmål. 

• Att personalen kontinuerligt genomför utvecklingssamtal med elev och föräldrar. 

• Att vi har tydliga regler och rutiner. 

• Att personalen ser till både individens och gruppens behov. 

• Att vi har en öppen kommunikation mellan hemmet och verksamheten. 

• Att vi visar respekt och vårdar vår miljö, både ute och inne. 

• Att vi har en god arbetsmiljö. 

• Att alla elever känner trygghet. 

• Att vi arbetar för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 

• Att vi strävar efter glädje, lust och stimulans i arbetet. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Telefonnummer till Prästavångsskolan 

 

Caroline Borgqvist  Rektor F-3/fritidshem F-3  044-775 6122 

Cecilia Westesson  Rektor 4-6/fritidshem 4-6  044-775 6620 

Cecilia Nilsson  Administratör    044-775 6334 

Jenny Ringdahl/Caroline Friman  Specialpedagoger F-3/4-6  044-775 6133 

Anna Skyvell Skolsköterska   044-775 6714 

Malin Glader Skolkurator   044-775 6389 

Clara Andersson Socialpedagog F-3   044-775 6758 

      0709-12 7758 

Joanna Emilsson Socialpedagog 4-6   044-775 6092 

      0709-53 6092 

Sjukanmälan sker i första hand via Skolportalen     

 

 

Fritidshemmen 

 

Prästkragen F-klass      044-775 6121 

Björnens fritidshem åk 1      044-775 6211 

Pandans fritidshem åk 2      044-775 6207 

Lejonets fritidshem åk 3      044-775 6208 

Tigerns fritidshem åk 4-6      044-775 6149 

      

 

 

 


