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Finnstaskolan läsåret 14/15

OBS!
Läsårsinformation 14/15. Sparas hela läsåret!
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Finnstaskolan

14 06 23

Välkommen till ett nytt läsår på Finnstaskolan!
Att ha en bra kontakt med barnen och er föräldrar är viktigt för oss, som i olika
funktioner, arbetar med skolans verksamhet och ledning. Det är viktigt att hem och
skola är överens om förhållningssätt, ansvar och rollfördelning. Du som förälder är
huvudansvarig för ditt barns fostran. Du måste lära ditt barn vad som är rätt och fel,
vad man får göra och inte göra, hur man ska uppföra sig, uttrycka sig och vara mot
andra.
Vi på skolan ska hjälpa till i fostran.
Alla skolor är skyldiga att ha ordningsregler för att alla ska trivas här, känna sig trygga
och få arbetsro. Det kan vara så att ni har regler hemma, som vi inte har på skolan. När
barnen är i verksamheten hos oss, är det Finnstas ordningsregler som gäller. Ingen ska behöva
gå till skolan och vara rädd för någon annan. I början av varje läsår ska ordningsreglerna
revideras.
Det är viktigt att alla vuxna reagerar på ett dåligt beteende hos ett barn - men på ett bra
sätt, så att barnet kan växa och nästa gång bete sig bättre. Barnet ska lära sig att ”göra rätt
på ett annat sätt ”.
Skolans ansvar är att se till att den arbetsglädje och nyfikenhet som ditt barn kommer med till
oss när det börjar skolan behålls och förstärks. Det ska vara roligt att lära och undervisningen
ska vara stimulerande. Vårt arbete utgår ifrån Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och
fritidshemmet 2011.
Ditt barn måste få de kunskaper och färdigheter som det behöver för det framtida arbetslivet.
Viktiga uppgifter för oss är då att se till att barnen får ta så mycket eget ansvar som möjligt,
lära sig att planera sitt arbete själva, sätta mål och utvärdera arbetet, lära sig samarbeta, arbeta
med projekt, prova olika arbetsformer m.m. Vi ska också ta tillvara på barnens idéer och
synpunkter.
I detta häfte har vi sammanställt övergripande information. Det är tänkt som en ”uppslagsbok”
för läsåret, och ska alltså sparas.
De blanketter som du som förälder ska skriva på inför skolstarten finns i blanketthäftet
och ska åter till skolan senast 27 augusti-14.
Med förhoppning om ett gott samarbete under året,
Finnstaskolans personal genom Agnetha Sjöholm, rektor
Besök Finnstaskolans hemsida för mer information:
www.upplands-bro.se/finnstaskolan
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Kontaktlista Finnstaskolan läsåret 2014/15
Adress:
Fax:

Finnstaskolan
581 694 69

Blomstervägen 2

Sjukanmälan och friskanmälan av elev
(telefonsvarare hos vaktmästaren)
Vaktmästare Hans Nordqvist

197 31 Bro

581 694 77

hans.nordqvist@upplands-bro.se

581 694 77
073/961 76 51

Arbetsrum personal

581 694 70

Rektor Agnetha Sjöholm

581 694 66

agnetha.sjoholm@upplands-bro.se

Bitr. rektor Anna Robertsson Hallberg
anna.hallberg@upplands-bro.se

581 696 57
073/961 12 77

Socialpedagog Susanne Berniér

581 694 71

susanne.bernier@upplands-bro.se

Arbetsenheterna/skola/skolbarnsomsorg
Gulsippan: förskoleklass FA, FB, 1A, 1B

Öppna verksamheten: 4A, 4B, 5A, 5B
År 5 Broskolan

581 694 76
073/9615358
581 694 72
073/961 53 57
581 690 56
073/961 53 56
581 694 73
581 694 22

Skolsköterska Anna Flodell Lindberg (må, ti, to)

581 691 87

Blåsippan: 2A, 2B, 2C
Vitsippan: 3A, 3B, 3C

anna.flodell.lindberg@upplands-bro.se

Kurator Kajsa Laurell (måndag, onsdag fm)
kajsa.laurell@upplands-bro.se

581694 85
072/178 80 93

Resursteamet, skolpsykolog, kommunhuset

581 690 00
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Personal på Finnstaskolan läsåret 2014/2015
Gulsippan: FA, FB, 1A, 1B
Marketta Eerikäinen
Soheila Hosseini
Sara Gredenman Marinilli
Jessica Parsa
Jennie Mattsson
Veronica Andersén
Morgan Lindholm
Michael Wennerholm
Susanne Hilding
Pia Schröder

Förskollärare FA
Förskollärare FA
Förskollärare FB
Förskollärare FB
Lärare 1A
Lärare 1B
Barnskötare, ped. ansvarig fritids
Fritidsledare fritids
Fritidspedagog fritids/resurslärare
Barnskötare fritids

Blåsippan: 2A, 2B, 2C
Åsa Nylander
Anna Åkesson
Soma Arenander
Anders Englund
Sabina Forsberg Karén
Catherine Tahwildaran

Lärare 2A
Lärare 2B
Lärare 2C
Fritidspedagog, ped.ansvarig/idrottslärare
Barnskötare fritids
Barnskötare fritids

Vitsippan: 3A, 3B, 3C
Marie Jonsson
Urkus Jusofoglu
Monica Larsson
Jenny Jansson
Malin Nilsson
Richard Ramstedt
Viveca Grujicic
Alex El Fathi, vik för Jenny Jansson

Lärare 3A
Lärare 3B
Lärare 3C
Barnskötare, ped. ansvarig fritids
Barnskötare fritids
Barnskötare fritids
Barnskötare fritids
Barnskötare fritids

Öppna verksamheten: 4A, 4B, 5A, 5B
Marie Gustafsson Holm
Linda Wingmark
Karin Westberg
Susanne Blomkvist
Malin Sonefors
Pontus Maruzewski
Annika Ahlberg
Jenny Doussang

Lärare 4A
Lärare 4B
Lärare 5A
Lärare 5B
Barnskötare fritids, Öppna vht
Barnskötare fritids, Öppna vht
Stödresurs
Stödresurs

Resurslaget för Läsårsdata
hela skolan inkl. p-e
lärarna
02/03
Kicki Westberg speciallärare, Cecilia Hamrén speciallärare, Anna Häggberg-Forsell
Svenska som andra språklärare, Laila Casemyr lärare samt biblioteksansvarig, Susanne
Berniér socialpedagog, Ingrid Granat musiklärare, Anna Åström idrottslärare, Eva
Johansson textillärare, Mikael Janatuinen trä-och metallslöjdslärare.
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Viktiga datum
Höstterminen 2014

Skola/f-klass

Fritids

21/8
29/9

Verksamhet

Verksamhet

LOV

Verksamhet
(Anmäl närvaro)

Skolstart 8.20 – 13.00
Studiedag

21/10
Öppet Hus, tid kommer senare
V.44 27/10-31/10 Höstlov (Alla helgon)
19/12

Terminens sista dag

LOV

Verksamhet
(Anmäl närvaro)
Verksamhet, Verksamhet
avsl. program (Anmäl närvaro)

Vårterminen 2015
7/1

Vårterminsstart/studiedagar

LOV

v.9 23/2-27/2

Sportlov

LOV

12/3

Studiedag

LOV

v.15 7/4-10/4

Påsklov

LOV

15/5

Lovdag

Verksamhet
(Anmäl närvaro)
Verksamhet
(Anmäl närvaro)
Verksamhet
(Anmäl närvaro)
Verksamhet
(Anmäl närvaro)
LOV
Öppet om behov finns
(Anmäl till bitr.rektor)

12/6

Avslutning av vårterminen

SkolavslutningVerksamhet
(Anmäl närvaro)

OBS! Barn som deltar i skolbarnsomsorgen/Öppna verksamhet
kommer att få brev med talong att skicka tillbaka till skolan inför lov
och helgdagar. Var vänlig och fyll i noga, för att vi ska kunna göra en
så rättvisande planering av personalresurserna samt matbeställning
som möjligt. Annars betalas pengar för detta i onödan. Pengar som kan
användas till saker i verksamheten för era barn. Tack på förhand!
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Förhållningssätt
Under skoldagen har personalen ansvarför eleverna. Därför måste du vara inom
skolområdet. På skolan använder vi alla ett trevligt språk fritt från svordomar och fula ord.
Till skolan får du inte ta med dig farliga saker (t ex knivar, tändare). Om du har kniv med dig,
polisanmäls det omedelbart av rektor. Kniven omhändertas då av skolan.
Naturligtvis får du inte heller kasta stenar, fäktas med pinnar, sparkas eller göra andra saker
som kan skada någon eller något. Du får inte heller förstöra något som hör till skolan. Då blir
du/dina föräldrar ersättningsskyldiga.
Våld, hot och grova slagsmål är självklart inte tillåtna på vår skola. Därför polisanmäler jag
som rektor dessa händelser när de kommer till min kännedom och jag bedömer dem som
allvarliga. Självklart blir både du och dina föräldrar informerade om att händelsen
polisanmälts. En anmälan kan även göras till de sociala myndigheterna.
Vår Likabehandlingsplan, som finns på hemsidan, syftar till att främja barns och elevers lika
rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
läggning eller funktionshinder. Den syftar också till att förebygga och förhindra trakasserier,
mobbing och annan kränkande behandling. Planen beskriver hur vi konkret arbetar med dessa
frågor. Om någon känner sig kränkt, mobbad eller särbehandlad måste den känslan tas på
allvar. Det kan inte ignoreras.
Lämna pengar och andra värdesaker hemma. Om du ändå måste ta med dig något värdefullt
till skolan, ansvarar du själv för det. Ev. mobiltelefoner samlas in av gruppansvarig lärare på
morgonen när barnen kommer, och fås tillbaka efter dagens slut. (Självklart är det så att om
ditt barn måste ringa ett samtal till dig får de göra detta).
När du cyklar till skolan använder du naturligtvis cykelhjälm. Vi cyklar inte på skolgården!
Vid skolutflykt ska hjälmen givetvis vara på huvudet! På skolgården får du gärna åka
rollerblades/inlines och skateboard. Du får gärna också åka sparkcykel. Vid alla dessa
tillfällen ska du ha hjälm. Skolan tillhandahåller inte hjälmar. De måste skickas med
hemifrån. När du tar med cykel, rollerblades/inlines, skateboard eller sparkcykel till skolan
gör du det på egen risk. Det är ni hemma som gör bedömningen om de ska få tas med till
skolan, namnmärkas el. dyl. Under vintertid ska hjälm vara på om du vistas på isen, åker i
iskanan, åker skridskor m.m. . (Skolan har ett mindre antal lånehjälmar för detta).
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Följande gäller vid skadegörelse:

Vid skadegörelse på skolans byggnader eller på annan egendom som tillhör skolan gäller:
•
•
•
•

Om skadan sker avsiktligt krävs eleven/målsman på ersättning.
Om skadan sker oavsiktligt och kan rubriceras som ren olyckshändelse svarar skolan
för kostnaderna.
Om skadan sker oavsiktligt, men är en följd av ovarsamhet eller brott mot givna
ordningsregler/föreskrifter, får eleven/ målsman ersätta skadan.
Samma regler gäller i hela Upplands-Bro kommun. Den blankett som skickas hem till
målsman heter ”Underlag för ersättningskrav”.

Det är klokt om varje målsman skaffar en hemförsäkring med inbyggd ansvarsförsäkring. Det
täcker det mesta som kan hända i skolan. Upplands-Bro kommun har tecknat en
olycksfallsförsäkring som gäller alla elever i grundskolan.
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En strikt tillämpning vid begäran om ledighet.
Ansökan om ledighet ska ske minst två veckor före den planerade ledigheten. Skolorna i
Upplands- Bro har en gemensam blankett där målsman gör ansökan. Av 7 kap.18§ i skollagen
följer att en skolpliktig elev kan beviljas kortare ledighet för enskild angelägenhet. Det är
rektor som beviljar ledigheten eller den rektor delegerat beslutet till. Ledighet längre än 10
dagar i följd kan endast beviljas av rektor och ska anmälas till Utbildningsnämnden.
Ledigheten beviljas endast vid synnerliga skäl. Beslut om ledighet ska grunda sig på en
samlad bedömning av elevens situation.
Vår uppgift är att värna elevens rätt att gå i skolan. Värdefull skoltid/undervisningstid
försvinner för ditt barn vid extra ledigheter. Skoltiden är till för att ge ditt barn bästa
möjligheter att uppnå de nationella kursplanemålen och kunskapskraven enligt läroplanen,
LGR-11. Vi kan inte ge barnet den tiden tillbaka.
OBS! Under den period vt-15 då nationella prov genomförs i år 3 beviljas inga
ledigheter.
För barn i förskoleklass behöver inte ledighet sökas, men ni ska naturligtvis meddela frånvaro.
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Elevhälsan på Finnsta
Det är viktigt att vi har ett bra elevhälsoarbete för era barn. Som rektor har jag det
yttersta ansvaret, och måste också ha en samlad bild av läget på Finnsta kontinuerligt. Därför
har vi ett lokalt elevhälsoteam, som träffas var 14:e dag. I teamet ingår, förutom
undertecknad rektor, den specialistkompetens vi har, dvs. speciallärare Kicki Westberg, bitr.
rektor Anna Robertsson Hallberg, skolsköterska Anna Flodell-Lindberg, socialpedagog
Susanne Berniér, kurator Kajsa Laurell och psykolog Ulla Eriksson-Ek från Resursteamet.
I det arbetslag som ditt barn tillhör pratar all personal som har hand om ditt barn kontinuerligt
om barnen, följer upp dem, hur de har det, hur det går för dem, vilka behöver extra stöd m.m.
I första hand ska extrastöd ordnas inom arbetslaget. Detta är ett naturligt arbetssätt sedan
länge, som också står i Läroplanen.
Så öppet vill vi också kunna arbeta i elevhälsoteamet, för att det ska bli så bra som
möjligt för ditt barn. Eftersom skolsköterska, psykolog och kurator sitter med i
teamet för att bidra med sin kunskap och kompetens, måste vi få ditt tillstånd att där
kunna prata om ditt barn med namn om det behövs. Självklart tar vi även kontakt
med dig som förälder vid behov.
Agnetha Sjöholm, rektor

OBS! Endast nya förskoleklassföräldrar samt du som ev. är nyinflyttad ska skriva
under bifogade talong, och sända tillbaka till personalen senast 27/8-14.
Kryssa i det alternativ du bestämmer dig för, och skriv under. Fråga oss gärna om
du är osäker på vad vi menar.
¤ Jag ger mitt tillstånd till att elevhälsosteamet, om behov uppkommer, får prata om mitt
barn med namn under den tid barnet går på Finnsta. Allt i syfte att skolgången/fritidstiden
ska bli så bra som möjligt för barnet.
¤ Jag ger inte mitt tillstånd till att teamet får prata om mitt barn med namn, utan att i
förväg ha kontaktat mig.
Datum: Bro 2014-08-27
------------------------------------

----------------

----------------------------------

