
 
 
 

 
Välkomna till Funkaboskolan 

 
”Skolan där trygghet och kunskap ger dig framtidstro” 

 
Information till vårdnadshavare inför skolstarten på 

Funkaboskolan från elevhälsateamet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kunskap 
 

• Vi arbetar för att alla barn på Funkaboskolan ska utvecklas 
så långt som möjligt utifrån de kunskapsmål som finns i 
läroplanen. Elevhälsans roll är att undanröja eventuella 
hinder för lärandet. Skolan arbetar med anpassningar och 
stöd till de barn som är i behov av det. 

 

 
 

”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar som svenska 
samhället vilar på.” (Lgr11) 

 
Trygghet och trivsel 

 
• Skolan arbetar för att skapa goda relationer, vi arbetar 

mot mobbning och kränkningar. 
• Skolans trygghetsgrupper arbetar tillsammans med övrig 

personal på skolan 
 

➢ Främjande  
➢ Förebyggande 
➢ Åtgärdande mot diskriminering och kränkande 

behandling 
 

”Skolan ska förmedla trygghet och tydlighet, en plats, struktur och 
förutsägbarhet råder. Här ska eleverna känna tillhörighet i en grupp och 
mötas av goda vuxna.” (Lgr11) 



Närvaro 

Skolan arbetar för att främja närvaro och reagerar därför snabbt 
på frånvaro. 

All frånvaro är missad undervisningstid, vilket är 

 
➢ Negativt för kunskapsutvecklingen 

 
➢ Ökar risken för utanförskap 

 
➢ Ökar risken för psykisk ohälsa 

 
➢ Kan leda till obehörighet till gymnasiet 

 
➢ Ökad risk för framtida gymnasieavbrott 

 

Frånvaro 2 dagar/månad = 20 dagar/läsår = 1 år av grundskoletiden. 

 
Samarbete mellan hem och skola 
 

• Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för ditt 
barn i skolan. 
 

• Vi behöver tillsammans 
 

➢ Arbeta för att de sociala medierna inte blir ett 
forum för kränkningar mellan våra elever. 

➢ Arbeta för att datorspel och dylikt inte blir så 
omfattande att det påverkar skolarbetet, sociala 
relationer och hälsan. 

➢ Arbeta för att förhindra användandet av 
alkohol, droger och tobak hos våra elever. 

 

Att klara skolan är en av de viktigaste friskfaktorerna. 
 
 



Ta hand om kroppen 

 

För att lättare kunna skydda sig mot stress är det viktigt att ta 

hand om sig själv och sin hälsa. Det gör du bland annat genom 

att äta ordentliga måltider på så regelbundna tider som möjligt. 

Kosten ska vara varierad, gärna med mycket grönsaker och frukt. 

Se till att få i dig de näringsämnen du behöver för att klara ett 

aktivt liv. Frukosten är viktig för att klara förmiddagen i skolan 

och lunchen är viktig för att klara eftermiddagen. 

 

 

 
 

 

Din motståndskraft mot stress ökar rejält om du rör på dig minst 

en halvtimme om dagen. När du är stressad är det lätt att välja 

bort fysiska aktiviteter för att spara tid, men det är just under 

påfrestande perioder som det är extra bra att ta hand om 

kroppen och röra på sig så mycket som möjligt. 

 

 
 



Sömn behövs för att kroppen och hjärnan ska få vila, återhämta 

sig och bearbeta intryck. De flesta barn och ungdomar behöver 

sova 8–10 timmar per natt. Att försöka hinna med mer genom 

att sova mindre är ingen bra idé. Effektiviteten och energin 

försvinner snabbt om du inte är utsövd och då tar läxorna eller 

annat i stället längre tid. Sover du för lite natt efter natt kommer 

det så småningom att göra att du inte mår bra.  

 

Att lära sig olika sätt att slappna av kan vara bra om man har 

svårt att somna och lätt för att vakna under natten. Regelbundna 

sovtider, komma i säng i tid, svalt och mörkt sovrum är några 

sätt att underlätta för bra sömn. 

 

Har du frågor eller funderingar kring kost, motion och/eller sömn så hör av  

dig till skolsköterskan. 

 

Under grundskoletiden erbjuds ett visst antal hälsobesök, syn- 

och hörselkontroller och andra begränsade hälsokontroller. 

Skolsköterskorna på skolan ingår i elevhälsan och arbetar liksom 

övriga elevhälsan främst främjande och förebyggande för att 

stödja eleverna så att de kan må bra i skolan och nå de uppsatta 

kunskapsmålen. 

 

 
 



Studie- och yrkesvägledning  
 
Varför går vi i skolan?  Under vår tid i grundskolan förvärvar vi 
kunskaper och erfarenheter, som möjliggör att vi i framtiden kan 
välja den utbildning eller det arbete som vi själva är intresserade 
av och vill ägna vår tid åt!  
“Välj ett jobb du älskar och du kommer aldrig behöva arbeta en  

dag i hela ditt liv” 
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För mer information kontakta skolans studie- & yrkesvägledare. 

Gymnasienivå 

Grundskolenivå 

Arbete 

Vidare utbildning 



Kontaktuppgifter och länkar 
 
Hälso- och sjukvård 
Barn- och ungdomshälsan Kalmar - 1177 Vårdguiden tel: 0480-384 80 
 
Bup, barn- och ungdomspsykiatrin - 1177 Vårdguiden tele: 0480-816 94 
 
Råd och stöd 
Socialförvaltningen - Kalmar tele: 0480- 45 00 00 
 
Social service - Kalmar tele: 0480-45 08 56, 0480-45 08 57  
 
Fritid 
 
Funkabo fritidsgård - Kalmar Funkabo fritidsgård: tele: 0480-45 07 35 
 
Spontanfotboll med Papi - Kalmar 
 
Tips 
 
Träna för din hjärna – en föreläsning med Anders Hansen på Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=odecp5rorGs  
 
Kortfilmer med bra och viktig information om bl.a sömn: 
https://Folkhalsan.fi/vuxna/ma-bra/somn/  
 
 
Kontakt Funkaboskolan: 
Tele 0480-45 32 00 e-post: funkaboskolan@kalmar.se 
 
Kuratorer  
F-6 Kerstin Knudsen tele: 0480-45 32 69 epost: kerstin.knudsen@kalmar.se  
7-9 Sara Engman tele: 0480-45 32 26 epost: sara.engman@kalmar.se  
 
Skolsköterskor  
F-3 Ann-Cathrine Karlsson tele: 0480-45 32 61 ann-cathrine.karlsson@kalmar.se  
4-9 Maria Kihlberg tele: 0480-45 32 12 maria.kihlberg@kalmar.se 
 
Studie- och yrkesvägledare 
Annie Jerneng tele: 0480-45 32  annie.jerneng@skolakalmar.se  
 
Biträdande rektorer 
F-3 Håkan Zetterqvist tele: 0480-45 32 65 håkan.zetterqvist@kalmar.se  
4-6 Malin Olofsson tele: 0480-45 32 01 malin.olofsson@kalmar.se  
7-9 Mattias Boman tele: 0480- 45 32 03 mattias.boman@kalmar.se  
 
Rektor 
Kerstin Espelund tele: 0480-45 32 05 kerstin.espelund@kalmar.se 
 
Expedition/Skolsekreterare 
Anna Nordmark Theodoridou tele: 0480-45 32 02 anna.nordmark-theodoridou@kalmar.se  

https://www.1177.se/Kalmar-lan/hitta-vard/kontaktkort/Barn-och-ungdomshalsan-Kalmar
https://www.1177.se/Kalmar-lan/barn--gravid/vard-och-stod-for-barn/bup--barn--och-ungdomspsykiatrin/
https://kalmar.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-bolag/socialforvaltningen.html
https://kalmar.se/omsorg-och-stod/familj-barn-och-ungdom/social-service.html
https://kalmar.se/uppleva-och-gora/ung-i-kalmar/fritidsgardar/funkabo-fritidsgard.html
https://kalmar.se/uppleva-och-gora/motesplatser-for-alla/spontanfotboll-med-papi.html
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