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Vasaskolan 2021-2022 
Genom denna informationsskrift vill vi ge en översiktlig information av Vasaskolans verksamhet. 
Skriften är koncentrerad till sådana uppgifter som kan vara bra att ha tillgängliga under läsåret. Det 
är vår förhoppning att det blir ett utvecklande år, för såväl barn som personal. Samarbetet mellan 
hemmet och skola/fritidshem är mycket betydelsefullt för att skapa en bra start i barnets lärande och 
utveckling. Ni vårdnadshavare ska alltid känna Er välkomna att ta del av era barns vardag, så att vi 
tillsammans kan ge barnen en positiv utveckling. 
 
 

Adress till skolan: 
Vasaskolan, Germundsgatan 7-9, 392 45 Kalmar 
 
E-mailadress: vasaskolan@kalmar.se  

 
Hemsida: https://kalmar.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/grundskolor/vasaskolan.html  

 

 

Vasaskolan administration: 0480-453350 
 
 

Adress och telefonnummer till skolan: 

Arbetsrum F-klass (Bryggan): 0480-45 33 46 Arbetsrum Åk 1 (A-huset): 0480-45 33 70 

Arbetsrum Åk 2 (A-huset): 0480-45 31 72 Arbetsrum Åk 3 (A-huset): 0480-45 33 70 

Arbetsrum Åk 4-6 (A-huset): 0480-45 33 72 Arbetsrum Spec åk F-3(A-huset) 0480-45 33 41 

Arbetsrum Spec åk 4-6 (A-huset) 0480-45 33 71   
 

   

Fritidshem F-klass Bryggan: 0480-45 33 46 Fritidshem åk 1 Spiran: 0480-45 33 40 

Fritidshem åk 2 Stjärnan: 0480-45 33 45 Fritidshem åk 3-6 Skeppsrevet: 0480-45 33 57 

Fritidshem åk 3-6 Lyckhem: 0722-47 46 78 

Matsalen, köket: 0480-45 33 35   

Kostchef: 0480-45 05 80   

 
 
      

Administration/ledning 
Anna Hjortenkrans, skolsekreterare   0480-45 33 50 
Johannes Landtreter, rektor F-6   0480-45 33 33 
Martin Wahlstrand, bitr rektor F-6   0480-45 33 66 
Jill Ekholm, bitr rektor F-6    0480-45 33 36 
Marie Horn, IKT-pedagog    0480-45 32 96 
SYV (studie och yrkesvägledare)   0480-45 33 77 
Eva-Pia Andersson, kurator   0480-45 33 39 
Bibbi Ekström, skolsköterska   0480-45 33 34 
Malou Axelsson Johansson, skolsköterska  0480-45 33 20 
Lennart Svensson, vaktmästare   0480-45 33 32 
Bela Dzogovic, skolbibliotek   0724-51 62 79 
 
E-post till skolans personal: förnamn.efternamn@kalmar.se  
 

mailto:vasaskolan@kalmar.se
https://kalmar.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/grundskolor/vasaskolan.html
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ALLERGIER 
Det är viktigt att ni som vårdnadshavare hjälper till att hålla era barn borta från att klappa och kela 
sina djur innan de går till skolan samt undvika starka dofter. Vi har elever/personal som är 
pälsdjursallergiker och de mår inte bra om de kommer i kontakt med epitel från pälsdjur. 
Vårdnadshavare ska meddela såväl mentor/lärare som skolsköterska om sjukdomar, allergier eller 
annat som skolpersonal bör veta om för att eleven ska få en så säker skolgång som möjligt samt 
handlingsplan och eventuella läkemedel om något skulle inträffa. Vi har förbud mot nötter, pälsdjur 
och rökning i skolan. 
 

BEDÖMNING/BETYG 
För information om bedömning och betyg, se Skolverkets hemsida: www.skolverket.se  
 
Bedömning åk 1-5 
Hos oss gäller följande rutiner: 
Vid terminsstart ger läraren eleverna information om kursplaner och kunskapskrav. Det finns 
pedagogiska planeringar i ämnena där både undervisningens innehåll och hur det bedöms framgår.  
 
Eleven har rätt att veta i förväg vad som krävs i skolan. Läraren skall fortlöpande återkomma till 
kunskapskraven under terminens gång. Elev och vårdnadshavare har tillgång till informationen i 
Edwise, via inloggning. 
  
Läraren kartlägger eleven i alla ämnen, samt bistår med information till ev extra anpassningar och 
utredning om eventuellt åtgärdsprogram enligt de rutiner som finns på skolan. Alla elever i behov av 
extra anpassningar eller särskilt stöd skall stödjas inom klassens ram om inte beslut om 
åtgärdsprogram anger annat. Då det är tillräckligt med anpassningar i den ordinarie undervisningen, 
ska dessa anpassningar dokumenteras av undervisande lärare. Dokumentationen arkiveras efter att 
eleven har gått ut årskurs 9. Alla lärare, utifrån roll och funktion, ansvarar för att detta blir gjort. 
Eleven har själv ett ansvar för sina studier anpassat efter ålder och mognad, men klasslärare/mentor 
ansvarar för att kontinuerligt informera vårdnadshavare om elevens studiegång. Åtgärdsprogram 
lämnas till rektor och specialpedagog för beslut och diarieföring hos skolsekreterare. 
 
Utvecklingssamtal erbjuds en gång per termin. Samtalets syfte är att främja elevens kunskapsmässiga 
och sociala utveckling. Dessa samtal äger rum varje termin samt efter behov och överenskommelse 
mellan vårdnadshavare och lärare i skola och fritidshem. Utvecklingssamtalen förbereds av såväl 
elev, vårdnadshavare som lärare och skall mynna ut i en individuell utvecklingsplan för eleven med 
ett skriftligt omdöme, som är obligatoriskt för åk 1-5.  
 
Bedömning och betyg from åk 6 
Betyget uttrycker vad den enskilda eleven har uppnått av de nationella kunskapskrav som finns för 
respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kunskapskrav för olika 
betygssteg. Dessa betygskriterier anges i anslutning till respektive kursplan enligt Lgr 11 Kap 2:7. 
 
Betyg utdelas i stegen A-F där F är underkänt. I åk 6 och 9 finns kunskapskrav angivna i alla ämnen i 
stegen A, C och E. För att få betygen B respektive D ska underliggande betyg vara uppfyllt i sin helhet 
och övervägande del av nästa betygssteg vara uppfyllda. När elev går ut åk 9 räknas betygen om till 
betygspoäng och det är på dessa poäng eleven söker till gymnasieskolan. För varje betygsnivå finns 
kunskapskrav som anger vilka krav som ställs för att uppnå respektive betyg i varje ämne. Elevens 
kunskaper ska relateras till de kunskapskrav som finns för varje kurs. 
 

http://www.skolverket.se/
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Eleven har rätt att i förväg veta vad som krävs för ett visst betyg. Läraren skall återkomma till 
kunskapskraven under terminens gång. Elev och vårdnadshavare har under terminernas gång rätt till 
information om hur läraren bedömer elevens arbetsresultat. Elev och vårdnadshavare skall i god tid 
före betygssättning få information om risk för betyg F finns.  Varje elev erbjuds IUP-
samtal/utvecklingssamtal med klasslärare vid minst ett tillfälle per termin. Eleven skall aldrig uppleva 
sitt betyg som en överraskning. 
 

BESÖK 
Det är viktigt att skola och fritidshem fortlöpande informerar vårdnadshavare om vad som är på gång 
i verksamheten. Ett bra sätt att ta del av arbetet är att besöka skolan och fritidshemmet. 
Vårdnadshavare är välkomna att följa vardagen hos oss på skolorna. Skolan är ingen offentlig plats, ta 
därför kontakt med berörd personal innan och boka tid. Under kommande läsår önskar vi förståelse 
för att vi inte tar emot besök pga Covid-19. Skulle läget ändras under läsåret kommer vi att 
informera er om det. 
 

ELEVHÄLSAN - BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD 
Elevhälsan regleras i Skollagen, där står det att alla elever ska ha tillgång till: 
-Skolsköterska och skolläkare, skolpsykolog, skolkurator, SYV och specialpedagogisk kompetens. 
 
Elevhälsan kartlägger elevernas utvecklingsbehov och är rådgivande till rektorn inför t.ex. beslut om 
åtgärdsprogram och anpassad studiegång. Elevhälsan ansvarar också för olika utredningar, 
psykologutredningar, pedagogiska utredningar, sociala utredningar och medicinska utredningar. 
Rutiner för arbete med elev i behov av särskilt stöd finns i likabehandlingsplanen och 
klasslärare/mentorer ansvarar för att elevärendena lyfts via anmälan till elevhälsan som träffas 
regelbundet. Elevhälsans olika kompetenser finns representerade i elevvårdsmötet efter ärendets 
behov. Det direkta ansvaret för varje elev ligger alltid hos klasslärare/mentor som också blir delaktig i 
elevhälsans arbete. Som vårdnadshavare tar ni i första hand kontakt med klasslärare/mentor, 
därefter med rektor och elevhälsan, om behov finns. 
Skolläkare: 
Skolläkare anlitas efter kontakt av elevhälsan via skolsköterskan. Skolläkaren konsulteras vid behov av 
elevhälsan och deltar på elevhälsomöten regelbundet under höst- vårtermin. 
Skolpsykolog: 
Skolpsykolog anlitas efter kontakt av elevhälsan på skolorna. Psykologen ansvarar för utredningar, 
rådgivning och handledning till skolans personal. 
Skolkurator: 
Skolkurator har en stödjande och rådgivande funktion i sociala frågor t.ex. förhållanden i hemmet, 
kamratkontakter, fritidsaktiviteter, skoltrötthet, skolk samt deltar i handläggning av 
elevvårdsärenden. Kuratorn har ofta tillsammans med rektor, hand om kontakter med myndigheter 
utanför skolan och förmedlar därigenom en extra kontakt mellan skola och hem i besvärliga 
situationer. Vår skolkurator heter Eva-Pia Andersson tel: 0480-45 33 39  
Skolsköterska:  
Skolhälsovården arbetar för att främja hälsa, förebygga ohälsa och tidigt upptäcka hälsorisker för 
elever på grundskolan och att vara en del av skolans elevvård. T.ex. förebyggande hälsovård, riktade 
hälsoundersökningar, bedömning av medicinska problem, yrkesmedicinsk rådgivning vid behov, 
samverkan med elevvårdsteam, samverkan med externa samarbetspartners och vaccinationer enligt 
Socialstyrelsens riktlinjer mm. Våra skolsköterskor är Bibbi Ekström 0480-45 33 34 och Malou 
Axelsson Johansson 0480-45 30 20.  
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Specialpedagogisk kompetens: 
Specialpedagog/speciallärare arbetar för att alla elever ska få en tillgänglig lärmiljö. Det är elevernas 
behov som ska styra det specialpedagogiska stödet. Specialpedagog/speciallärare deltar även i frågor 
som rör skolutveckling för att bidra till att skapa goda lärandemiljöer för alla elever. På Vasaskolan 
arbetar följande specialpedagoger/lärare: Amanda Jonsson (f-ledig 21-22, vik Ulrika Lindh) och Agneta 
Vadman (F-3) och Astrid Hugosson och Ulrika Bonnedahl (åk 4-6).   
Studie- och yrkesvägledare: 
Studie- och yrkesvägledare har som uppgift att stödja eleven i att fatta väl grundade studie- och 
yrkesval, på kort och lång sikt. Studie- och yrkesvägledningen syftar till att vidga alla elevers 
perspektiv, för att på så vis öka möjligheterna inför deras framtida val. Denna kontinuerliga process 
består bla enskilda vägledningssamtal, gruppvägledningssamtal, yrkes- och omvärldskunskap samt 
information till elever och vårdnadshavare. Studie- och yrkesvägledare har dessutom ett ansvar i att 
ge elever, vårdnadshavare, lärare och övrig skolpersonal stöd i arbetet kring elevernas 
måluppfyllelse.  

 
ELEV- OCH FÖRÄLDRAINFLYTANDE  
Som elev och vårdnadshavare har man möjligheter att påverka utvecklingen på skolan indirekt 
genom representation i klassråd, fritidsråd, elevråd, föräldraråd och föräldramöten. 
 
Elevråd 
Det är viktigt att alla på skolan har samma normer att arbeta efter. Varje klass utser representanter 
till skolans elevråd. De samlar in synpunkter från klassen tillsammans med klasslärare, som de tar 
upp i elevrådet. Cirka en gång i månaden träffas elevrådet. Vår förhoppning är att alla ska känna 
gemenskap, trivsel och trygghet i skolan. 
Föräldramöten 
Föräldramöten genomförs i respektive verksamhet enligt skolans rutiner. Info och kallelser lämnas i 
god tid innan mötet. 
Föräldraråd 
På Vasaskolan finns det föräldraråd där vårdnadshavare bjuds in av rektor varje termin. Syftet med 
rådet är att i samråd lyfta aktuella och viktiga ärenden i verksamheterna och samtala om relevanta 
frågor tillsammans. Info om mötestider får ni i samband med föräldramöten i inledningen av läsåret. 
 

FRITIDSHEMMET 
Fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan samt att göra det möjligt för föräldrar att förena 
föräldraskap med arbete eller studier. Barn till vårdnadshavare som arbetar/studerar har rätt till 
plats inom fritidshemsverksamheten. Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas 
utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att 
undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att 
eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I 
undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som 
integrerar omsorg och lärande. Vi använder oss av ett digitalt närvarosystem som heter LifeCare. Där 
lägger vårdnadshavare in aktuella schematider digitalt och närvaron registreras genom att 
personalen ”checkar in” eleverna vid ankomst och hemgång. 
 
Ändring av omsorgstid på Fritidshemmet 
Anmälan om ändrad omsorgstid ska göras via kommunens E-tjänster, mer info om kan ges av 
fritidshemspersonalen. Frågor om regler, scheman och vistelsetider besvaras av skolsekreterare, 
Anna Hjortenkrans tel: 0480-45 33 50, info finns även på kommunens hemsida: www.kalmar.se 
 

http://www.kalmar.se/
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Uppsägning av fritidshemsplats  
Uppsägning av fritidshemsplats görs via kommunens e-tjänster, senast två månader innan barnet 
slutar. Avgift tas ut under uppsägningstiden. Rektor har efter prövning möjlighet att säga upp plats, 
om inte avgiften erläggs enligt avgiftsbestämmelserna. Barn på förskola överflyttas till fritidshem när 
de börjar i förskoleklass om inte föräldrarna anmäler annat. 
 
Lov/ledighet från skolan 
Om ditt barn har placering på fritidshem är det viktigt att du fyller i och lämnar vistelsetiderna under 
lovet/ledigheten i god tid till fritidshemsavdelningen när det är lov från skolan. Vi planerar 
verksamheten med lärarna, aktiviteter samt inköp av frukost, lunch och mellanmål utifrån de antal 
barn som ni föräldrar har meddelat ska vara på fritidshemmet på loven. För barn som slutat på 
fritidshemmet finns det möjlighet till plats på lov. 

 
FRÅNVARO OCH LEDIGHETER BARN/ELEVER  
Skola: 
Till skolan frånvaro/sjukanmäler du ditt barn via bank-ID: www.kalmar.se/utbildning-och-
barnomsorg/grundskola/gemensamma-sidor/inloggning-vardnadshavare.html. Har du inte tillgång 
till bank-ID kan anmäler ni via kommunens kontaktcenter: 0480-45 00 00 eller via SMS, se info nedan: 
 
SMS - hel dag 
OBS! Som vårdnadshavare lägger man själv in sitt mobilnummer i Edwise för att kunna 
frånvaroanmäla sitt barn. 
Skicka SMS till 0730-12 14 24.  
Ange texten Frånvaro ÅÅMMDD-NNNN (barnets personnummer) i meddelandet.  
Ditt barn kommer att registreras som frånvaroanmäld på skolan.  
Skickar du meddelande efter klockan 18.00 så gäller frånvaroanmälan nästkommande dag. 
 
SMS - del av dag 
OBS! Som vårdnadshavare lägger man själv in sitt mobilnummer i Edwise för att kunna 
frånvaroanmäla sitt barn. 
Skicka SMS till 0730-12 14 24.  
Skriv Frånvaro ÅÅMMDD-NNNN samt den tid som barnet kommer att vara borta från skolan i 
meddelandet.  
Exempel: Frånvaro 010130-1234 1000-1200 (om frånvaron är mellan klockan 10 och 12). 
Om elev är frånvarande utan anmäld frånvaro kontaktas hemmet/vårdnadshavare via SMS eller mail, 
senast samma dag. 
 
Fritidshem: 
Om ditt barn har tid på fritidshemmet på morgonen innan skolan börjar, anmäler ni frånvaron till 
fritidshemmet enligt gällande rutin för respektive fritidshem. Samma sak gäller för tillfälliga 
ändringar av fritidstid med kort varsel. 
 
Ledighet skola 
I Sverige har vi skolplikt som innebär att eleverna ska delta i verksamheten och inte per automatik 
har rätt till ledighet utöver skolloven. Skolan gör en bedömning i varje enskilt fall. Ledighet från 
skolan söks hos och beviljas av klasslärare upp till 10 dagar per läsår. Ev ledighet utöver det beslutas 
av rektor, ansökan lämnas alltid till klasslärare. Särskild blankett hämtas via kommunens E-tjänster på 
www.kalmar.se den kan också tillhandahållas av klassläraren eller hämtas på Skoladministrationen. 
För ledighet del av dag för ex läkarbesök etc kommunicerar ni med klasslärare.  

http://www.kalmar.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/gemensamma-sidor/inloggning-vardnadshavare.html
http://www.kalmar.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/gemensamma-sidor/inloggning-vardnadshavare.html
http://www.kalmar.seo/
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OBS! Ledighet under veckor och datum då nationella prov genomförs beviljas som regel inte. Om 
det i överenskommelse med ansvarig lärare fungerar utifrån lärarens planering av proven kan 
läraren bevilja ledigt i undantagsfall. Tänk på att skolan är viktig för ditt barn och att frånvaro kan 
påverka skolresultaten negativt. 
 

FÖRSÄKRINGAR 
Alla elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Kalmar kommuns verksamhet är 
olycksfallsförsäkrade genom Protector. Försäkringen gäller dygnet runt. All information om 
kommunens olycksfallsförsäkring hittar ni på: https://kalmar.se/utbildning-och-

barnomsorg/grundskola/grundskolor/gemensamma-sidor/olycksfallsforsakring.html  
 

GDPR 
Info om nya dataskyddsförordningen GDRP hittar ni på kommunens hemsida www.kalmar.se där ni 
hittar info om hur vi behandlar personuppgifter. 
 

INFORMATIONSPOLICY 

Information från skolan sker i första hand via klassernas och fritidshemmens sites, e-post eller via 
lärportalen. Vid mer brådskande ärende – kontakt via telefon. Veckomeddelande/information från 
respektive klass eller fritidshem samt övergripande information från skolledning sker via e-post, 
klassernas och fritidshemmens sites eller via lärportalen. Har man inte tillgång till e-post kontaktar 
man ansvarig lärare för eventuell annan lösning.  

 
IN- OCH UTFLYTT 
Om ni önskar välja annan skola än anvisad för ert barn används en särskild blankett som fylls i och 
undertecknas av samtliga vårdnadshavare. Blankett finns att ladda ner via kommunens E-tjänster 
eller hämtas på Skoladministrationen. 

 
KRISGRUPP 
I Kalmar kommuns skolor finns en krisgrupp. Den har till uppgift att hantera och leda skolan i 
händelse av svåra och krisartade incidenter och olyckshändelser som drabbar hela skolan, delar av 
skolan eller enskild person, elev/personal.  

 
LÄRPORTALEN EDWISE 
Lärportalen vi använder heter Edwise och ger lärare, elever och vårdnadshavare tillgång till elevernas 
utveckling mot målen samt viktiga dokument och information från skolan och fritidshemmen till 
hemmen. Via Edwise kan ni även frånvaroanmäla ert barn.  OBS! När ni loggar in som 
vårdnadshavare, kontrollera och ändra om era kontaktuppgifter inte stämmer! 

 
LÄSÅRSTIDER ELEVER 2021-2022 
Höstterminen måndag 23 augusti – onsdag 22 december 2021 
Vårterminen tisdag 11 januari – fredag 17 juni 2022 (studiedag den 11/1-22) 
Lovdagar: 
Höstlov måndag 1 november (fritids stängt) – fredag 5 november 2021 (vecka 44) 
Sportlov måndag 21 februari – fredag 25 februari 2022 (v 8) 
Påsklov måndag 18 april – fredag 22 april 2022 (v 16 efter påsk) 
Lov-/helgdagar fredag 27 maj 2022  
Studiedagar:                 20 sept, 24 november 2021 och 11 januari, 18 mars och 21 mars (fritids stängt). 
 

https://kalmar.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/grundskolor/gemensamma-sidor/olycksfallsforsakring.html
https://kalmar.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/grundskolor/gemensamma-sidor/olycksfallsforsakring.html
http://www.kalmar.se/
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MODERSMÅLSUNDERVISNING 
Om eleven har ett annat språk i hemmet än svenska kan eleven ha rätt till undervisning på 
modersmålet. Det finns en blankett för att anmäla detta till skolan som ni får av elevens lärare. 

 
NATIONELLA PROV I ÅK 3 OCH ÅK 6 LÄSÅRET 2021/2022 
 
Åk 3 

De nationella proven i årskurs 3 ska genomföras under en provperiod som fastställs av Skolverket.  
Ämnesproven i matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 ska genomföras i 
skolor under perioden: 14 mars - 20 maj 2022 (vecka 11-20) 
 
Åk 6 
De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs på 
hösten. Provperioden kommer att pågå under veckorna 45–49, 8 nov – 10 dec 2021.  
 

Ämne Vecka Provdatum 

Svenska, svenska som andraspråk 6 tis 8 feb 2022 

Svenska, svenska som andraspråk 6 tors 10 feb 2022 

Engelska 14 tis 5 april 2022 

Engelska 14 tors 7 april 2022 

Matematik 18 ons 4 maj 2022 

Matematik 18 fre 6 maj 2022 

 

 
ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER 
Det ligger både i skolans och i hemmens intresse att barnen tidigt får lära sig vad som är rätt och fel. 
Det är därför av stor vikt att de får lära sig att följa regler och lagar och att respektera dessa. 
I början av läsåret kommer elever och pedagoger på skolan att revidera och presentera skolans 
ordningsregler - trivselregler i samarbete med elevråden som sedan lyfts i föräldrarådet. 
Så som du själv vill att andra ska behandla dig, så ska du också behandla andra. 

 
PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 
På Vasaskolan har vi en årlig PLAN MOT DISKRIMINIERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING där det 
tydligt framgår hur vi arbetar för att alla på skolan ska ha det bra och trivas. Diskriminering och 
kränkande behandling accepteras inte på våra skolor och de anmäls till huvudman och annan 
myndighet eller polis enligt gällande lagstiftning. Planen hittar ni på Vasaskolans hemsida. 
 

SKOLBIBLIOTEK 
Vårt skolbibliotek är nu i C-huset över matsalen. Skolbiblioteksansvarig är Bela Dzogovic. Ni når 
henne på telefonnummer: 0724-51 62 79.  
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SKOLLAGEN, SKOLVERKET, LÄROPLANER OCH KURSPLANER 

Skollagen omfattar bestämmelser för förskoleverksamhet, förskoleklasser, grundskola och 
fritidshem. Skolverket utövar myndighetsansvaret. 
 
Skolverkets uppgift och roll: Skolverket ska verka för att fritidshem och skola utvecklas i enlighet 
med de nationella mål och riktlinjer som bestäms av regering och riksdag. Skolverket ska också 
svara för den nationella uppföljningen och utvärderingen av fritidshem och skola. 
 
Läroplaner 
Eftersom all verksamhet som berör barn och ungdomar bör ses som en helhet med ett gemensamt 
synsätt på barns och ungdomars utveckling och lärande, samordnas förskolan, grundskolan och 
fritidshemmen i utbildningssystemet. Utbildningssystemet för barn/ungdomar i åldern 1 – 16 år omfattar; 
 
Läroplan för grundskolan (LGR-11), för senaste version, ladda ner från www.skolverket.se. 
(Verksamhet 6 – 16 år) 
Omfattar även förskoleklassen och fritidshemmet. 
Förskoleklassen är en del av skolan och det första steget i att genomföra och uppfylla läroplanens 
mål. Fritidshemmet skall bidra till att målen uppnås. 
 
Läroplanen omfattar följande mål: 

- Normer och värden, Kunskaper, Elevernas ansvar och inflytande, Skola och hem,  
Övergång och samverkan, Skolan och omvärlden, Bedömning och betyg, Rektors ansvar 

 
Läroplanen ska ses i ett vertikalt perspektiv, där elevens individuella kunskapsutveckling sker från 6 
år – 16 år. 

- Förskoleklassen är from ht-18 en obligatorisk del inom grundskolan. Den ska omfatta minst 
525 timmar och är avgiftsfri. 

- I skolans ämnen finns mål, som eleverna skall uppnå i åk 1, 3, 6 och i åk 9 och dessutom finns 
det mål uppsatta i varje ämne, som vi ska sträva mot. 

- Under skolgången kan ett tionde skolår erbjudas eleven, om de mål som finns är svåra att 
uppnå. 

- Eleverna får möjlighet att läsa ytterligare ett modernt språk, franska, tyska eller spanska från 
år 6.  Alternativ är fördjupning i svenska eller engelska. 
 

Kursplaner för grundskolan 
I grundskolans samtliga ämnen finns uppnåendemål, mål som eleven bör ha uppnått i  
år 3, 6 och år 9. I ämnena svenska, matematik och engelska görs så kallade Nationella prov, i år 3, 6 
och år 9. Dessa görs av samtliga elever i grundskolan och är en mätning av den enskilda elevens 
hittills uppnådda kunskapsmål i dessa ämnen. Samtidigt erhålls också en rikstäckande avstämning av 
kunskapsstandarden i Sverige. 
 

SKOLMÅLTIDER 
Eleverna serveras lunch varje dag i skolans matsal. Skollunchen tillagas i skolan kök. Lunchen ska ge 
barnet 1/3 av dagens näringsupptag. Måltiden ska vara en trevlig stund för alla. Det är barn och 
vuxna som tillsammans skapar god stämning runt matbordet. Matsedeln varierar från dag till dag. 
Här kommer kostcirkeln in eftersom matsedeln är sammansatt så att barnet ska må gott av att äta 
rätt, men det förutsätter att barnet äter av allt som serveras.  

http://www.skolverket.se/
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OBS! Skollunchen ersätter inte middagsmålet. Info om vilken lunch som serveras hittar ni på 
www.skolmaten.se (finns även som app). Kontakta köket för mer info. 
 
Specialkost och anpassad kost 
Ansökan om specialkost görs via kommunens e-tjänster. Information, riktlinjer samt länk till ansökan 
hittar ni här: https://kalmar.se/utbildning-och-barnomsorg/mat-i-forskola-och-skola/specialkost-och-
anpassad-kost.html.  

 
SKOLSKJUTS 
Aktuellt skolskjutsreglemente för Kalmar kommun hittar ni på kommunens hemsida: 
https://www.kalmar.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/skolskjuts.html  
Följande avstånd mellan hemmet och skolan berättigar till skolskjuts: 
Förskoleklass – år 3 minst 3 km, år 4 – 6 minst 4 km 
Skolskjutsarna sker genom entreprenad. Det är entreprenörerna som är juridiskt ansvariga för 
skolskjutstransporterna och därmed barns/elevers säkerhet. Skolan ansvarar först när eleverna 
kommer in på skolan. 

 
ÖPPNINGS-/STÄNGNINGSRUTINER SKOLA/FRITIDSHEM 
Vårdnadshavare ansvarar för sina barn fram till 15 min innan skoldagen börjar samt efter 15 min 
efter skoldagens slut inom skolans område. Om man är inskriven på fritidshem och har schemalagd 
vistelsetid tar fritidshemmen ansvar för eleverna under vistelsetiden då de lämnats över av 
vårdnadshavare och närvaroregistrerats av personalen tills de hämtats/gått hem och 
frånvaroregistrerats av personal på fritidshemmet. 
Elever som inte har vistelsetid på fritidshem bör inte komma för tidigt till skolan (gäller ej elever som 
åker skolskjuts). De får innan skolan startar vistas utomhus eller inomhus i överenskommelse med 
personalen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VASASKOLANS FÖRVÄNTANSDOKUMENT 

http://www.skolmaten.se/
https://kalmar.se/utbildning-och-barnomsorg/mat-i-forskola-och-skola/specialkost-och-anpassad-kost.html
https://kalmar.se/utbildning-och-barnomsorg/mat-i-forskola-och-skola/specialkost-och-anpassad-kost.html
https://www.kalmar.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/skolskjuts.html
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Av PERSONAL Vasaskolan F-6 kan ni förvänta er att vi arbetar utifrån värdeorden: Trygghet och hälsa ger 
kunskap samt: 

• Att all personal på skolan tydligt gör klart vilka förväntningar som finns och vad som gäller för arbetet 
i skolan. 

 
All personal arbetar för att skapa trygghet för barnen. 

• Vi arbetar för att varje barn ska känna att jag kan och jag duger.  

• Alla barn ska mötas med hänsyn, vänlighet och respekt. 

• Det ska kännas att det finns en positiv anda på skolan. 

• Lärarna i skolan och på fritidshemmet samarbetar. 

• Personalen hjälper barnen att lösa konflikter som uppstår under fritids- och skoltid.  

• Vi har rastvärdar under skoltid som hjälper till att skapa trygghet för eleverna vid raster, i matsal, vid 
omklädning till idrott och förflyttningar inom skolan. 

• Vi har NOLL TOLERANS mot kränkningar, trakasserier och diskrimineringar. Vårt mål är att förebygga 
och motverka all form av mobbing, kränkningar, trakasserier och diskriminering. 

 
Som ELEV på Vasaskolan F-6 förväntas jag agera utifrån värdeorden: Trygghet och hälsa ger kunskap. Vi 
arbetar regelbundet med värdegrundsfrågor i skolan för att skapa trivsel, trygghet och studiero på 
Vasaskolan. 
 
För allas säkerhet och trivsel är det viktigt att tänka på att: 

• följa skolans ordningsregler som jag som elev varit med att besluta om. 

• vi tillåter inte snöbollskastning på Vasaskolan. 

• ta ansvar för och vara aktsam med skolans material som man får låna. 

• respektera skolans godis- och tobaksförbud. 

• respektera skolans regler gällande mobilanvändande under fritids- och skoltid.  
 
Som VÅRDNADSHAVARE till elev på Vasaskolan F-6 förväntas jag ta aktiv del i mitt barns utbildning 
genom att sätta mig in i och se till att mitt barn följer våra värdeord och regler. 
 
Dessutom förväntas jag: 

• se till att mitt barn får tillräckligt med sömn. 

• se till att mitt barn får frukost. 

• ta del av skolans meddelanden. 

• hjälpa mitt barn med hemuppgifter. 

• vara med och stödja mitt barn om problem uppstår i skolan. 

• göra sjuk- frånvaroanmälan om mitt barn är sjukt och inte kommer till skola/fritids. 

• delta på föräldramöten och i ev föräldraråd. 

• komma förberedd till utvecklingssamtal. 

• se till att mitt barn har med för dagen nödvändigt materiel, t.ex. läxböcker, idrottskläder och annan 
utrustning. 

• meddela såväl lärare, kökspersonalen och skolsköterska om sjukdomar, allergier eller annat som 
skolpersonal bör veta om för att eleven ska få en så säker skolgång som möjligt samt handlingsplan 
och eventuella läkemedel om något skulle inträffa. 


