Välkomna till

ENSKEDE BYSKOLA

Viktig information om Enskede byskola till dig som förälder.
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Kort information om skolan
Enskede byskola finns sedan 2008 på toppen av Fågelkärrsberget i Enskedes gamla församlingshus.
Skolan har elever från förskoleklass till klass 6. Skolan ingår i koncernen PPS AB som har skolor i
Stockholm, Göteborg och Malmö.
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Kontaktuppgifter
Carola Sandberg, rektor carola.sandberg@enskedebyskola.se

07688-521 72, 08-410 821 72

Seija Bäckman, Administratör seija.backman@enskedebyskola.se 07688- 521 80, 08-410 821 80
Oskar Johansson, Vaktmästare

07688-521 81, 08-410 821 81

Skolsköterska har vi från Skolpool på torsdagar

07688-521 96, 08-410 821 96

Skolkurator finns på plats i skolan på torsdag

07688-521 96, 08-410 821 96

Telefonnummer till klasserna och fritids:

Förskoleklass & Talgoxen

0768-85 21 73, 08-410 821 73

Åk 1

0768-85 21 75, 08-410 821 75

Åk 2

0768-85 21 78, 08-410 821 78

Åk 3 & Havsörnen

0768-85 21 71, 08-410 821 71

Åk 4-6 & Fritidsklubb

0768-85 21 74, 08-410 821 74

Öppettider
Verksamheten öppnar med fritids från klockan 07:00 alla vardagar och stänger 17:30.
Mellan klockan 8:00 och 8:30 är alla elever ute på skolgården. Skolan börjar klockan 8:30 alla dagar
utom på torsdagar då alla elever börjar 9.00. På torsdagar går alla fritidsbarn ut 8.30 på morgonen.
Under skolåret är det studiedagar utplacerade under vissa av dessa dagar är skolan helt stängd vid andra
tillfällen är fritids öppet med vikarier. Det finns ett uppdaterat kalendarium på www.enskedebyskola.se
Den första måndagen i varje månad stänger fritids kl. 15.45 då har all personal personalmöte.
Dag före röd dag stänger fritids kl. 16:00.
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Hemsidan
Vår hemsida hittar ni på www.enskedebyskola.se
På hemsidan ﬁnns uppdaterad information om skolan. Under ﬂiken kontakt ﬁnns alla
telefonnummer till skolan. Under ﬂiken nyheter ﬁnns information om aktuella händelser och
under kalendarium hittar ni alla viktiga datum för skolåret. På hemsidan ﬁnns blanketter för
ledighetsansökan för elever, lov papper samt ansökningsblanketter till skolan.

Veckobrev
Lärarna skriver veckobrev och skickar ut via mail varje vecka. I veckobreven får ni information
om hur veckan har varit och vad som händer den kommande veckan. Här kommer information
om schemaändringar, läxor, utﬂykter, fritids, fritidsklubben osv.

Facebook
Enskede byskola har en Facebook-sida. Om ni går in och gillar sidan kan ni genom ert ﬂöde
följa den dagliga verksamheten på skolan. På Facebook påminner vi om viktiga datum som
föräldramöten, lov, idrottsdagar och dylikt. Här lägger vi också upp saker som har hänt på
skolan som vi vill lyfta lite extra.

Schoolsoft
Vi använder oss av Schoolsoft som databas och kommunikationsverktyg i vårt arbete med omdömen,
individuella utvecklingsplaner, lokala kursplaner och terminsplaneringar. På Schoolsoft har du som
förälder tillgång till ditt barns omdömen och individuella utvecklingsplan. Du kan också följa den
planerade undervisningen via lärarnas terminsplaneringar och se hur barnens arbete är kopplat till
kursplanen. Elever och föräldrar får egna inloggningsuppgifter till Schoolsoft. Du och ditt barn går
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tillsammans in och fyller i hur barnet upplever sin skolgång innan varje utvecklingssamtal.

Familjegrupper stärker tryggheten
En elev från varje klass bildar en familjegrupp, ca 5 elever. 3 stycken familjegrupper bildar en släkt.
Familjen/släkten träffas och deltar tillsammans i temadagar som till exempel vänskapsdagen i anslutning
till Alla Hjärtans dag, teknikdagar, Grön Flagg-dagar och idrottsdagar. De äldre eleverna hjälper de
yngre. Vårt familjegrupp system stärker sammanhållningen och förebygger mobbning i Enskede
byskola. Vi ser positiva effekter som ökad trygghet och nya kompisar efter varje genomförd temadag.

Fritidshem
Enskede byskola har under läsåret 16/17 två fritidshem och en fritidsklubb. På Talgoxen går elever från
förskoleklass, klass 1 och klass 2. Talgoxen finns på samma plan som skolans huvudentré och delar
lokaler med förskoleklassen. På Havsörnen går elever i klass 3 tillsammans med de elever i årskurs 4-6
som deltar i fritidsklubben. Havsörnens lokaler ligger på nedervåningen. Fritidsklubben har även en egen
lokal vid entrén till idrottssalen.
På fritids arbetar skolans lärare och pedagoger, vilket ger personalen en fin kontakt med alla elever och
kunskap om elevernas hela vistelse på Enskede byskola.

Traditioner
Avslutningar – Vid jul- och sommaravslutningarna bjuder alla klasserna på underhållning från vår fina
scen. Då är alla föräldrar välkomna. Avslutningarna är uppdelade i två föreställningar för att all publik
ska rymmas.
Lucia – Klass 3 står för luciafirandet varje år. Årskurs 3:s föräldrar är välkomna att titta tillsammans
med skolans elever.
Fritidshemmens dag – Andra tisdagen i maj firar vi Fritidshemmens dag med gemensamma aktiviteter
på våra fritids.

Idrottsdagar
Varje år genomför vi några gemensamma idrottsdagar. Ex i september deltar vi i den landsomfattande
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Skoljoggen. I samband med detta samlar vi in en springslant som går till behövande barn någonstans i
världen. I februari har vi en vinterfriluftsdag då vi åker skridskor eller vinteridrottar efter väder. Under
våren övar vi friidrott på Enskede IP eller Nytorpsgärde.

Grön Flagg
Skolan arbetar med hållbar utveckling genom att delta i Grön Flagg i regi av Stiftelsen Håll
Sverige Rent. Grönﬂagg är den svenska grenen av internationella Eco Schools som ﬁnns i ﬂer
än 40 länder världen över. Det är ett pedagogiskt verktyg för att arbeta med hållbar utveckling i
såväl undervisning som daglig drift. I Grön ﬂagg utgår arbetet från sex olika teman som är så
breda att de kan anpassas till alla pedagogiska verksamheter och alla åldersgrupper. De olika
temana är: närmiljö, klimat och energi, kretslopp, livsstil och hälsa, konsumtion, vatten,
resurser.

Skolans förhållningsregler
Trivselregler
Vi tar hand om varandra.
Vi talar trevligt till varandra.
Vi är rädda om skolans och våra egna saker.
Vi går lugnt inomhus.
Regler om saker
På Enskede byskola leker du med skolans leksaker. Dina egna leksaker stannar hemma.
På Enskede byskola ﬁnns telefon att låna vid behov. Om du har en egen mobil skall den
lämnas in på expeditionen/till klassläraren när du kommer på morgonen, mobilen hämtas ut
när du går för dagen.
Utomhus Regler
Skolans gränser är röda och du skall vara innanför dem. Förskoleklassen har sin skolgård på framsidan
av huset. Vi leker bara med pinnar när vi bygger. De leksaker du tar ut från förrådet tar du in efter varje
rast. När du är ute på rast skall du vara ute, behöver du gå in skall du prata med en rastvakt. För din
säkerhet kastar vi inte snöboll på varandra eller åker iskana på skolgården. Stjärtlapp får du åka på
skolans baksida när personal är med och då skall du ha hjälm.
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Kalasinbjudning Regler
Om du bjuder in alla barn i klassen på födelsedagskalas så få du gärna dela ut inbjudningarna i skolan. I
annat fall får du dela ut inbjudningarna utanför skolan.

Förväntningar
Vad ni kan förvänta er av skolan:
Att vi arbetar för att skapa trygghet för eleverna
Att vi visar respekt för eleverna
Att vi strävar efter att möta varje elev på dess kunskapsnivå
Att vi tydliggör målen och arbetar för att alla elever ska nå målen
Att vi arbetar aktivt och förebyggande mot mobbing
Att vi strävar efter att skapa en lugn och trivsam skolmiljö både inne och ute
Att vi använder ett vårdat språk
Att vi bidrar till ett gott samarbete mellan skola och hem samt kontaktar hemmet när problem
uppstår

Vad vi förväntar oss av er föräldrar:
Att ni stöttar ert barn i skolarbetet
Att ni ser till att ert barn kommer till skolan utvilad och med rätt utrustning
Att ni bidrar till ett gott samarbete mellan hem och skola
Att ni kontaktar skolan om ni undrar eller är missnöjd med något
Att ni använder ett vårdat språk
Att ni tar del av information som når er från skolan
Att ni deltar på utvecklingssamtal samt föräldramöten
Att ni tar del av skolans mål och trivselregler

Detta förväntar vi oss av dig som elev:
Att du uppträder hänsynsfullt, artigt och vänligt mot alla barn och vuxna
Att du lyssnar på andra och väntar på din tur
Att du passar tider
Att du tar ansvar för ditt lärande, arbetar under lektionstid samt tar igen det du missat vid
eventuellt frånvaro
Att du sköter dina hemuppgifter
Att du ser till att det du behöver under dagen finns med till exempel idrottskläder, läxor
Att du är rädd om andras och skolans saker
Att du tar kontakt med någon vuxen om du behöver hjälp och stöd
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Att du följer skolans trivselregler
Att du använder ett språk utan fula ord eller miner

Sjukanmälan och ledigheter
Sjukanmäl via Schoolsoft innan 8.30 varje dag om ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom. Innan
allt är klart med Schoolsoft så gör ni sjukanmälan till respektive klasstelefon.

Vid önskad ledighet lämnas ansökan i god tid till klassläraren, som får bevilja högst två dagars
ledighet. Längre ledighet beviljas av rektor, dock högst sammanlagt tio dagar under ett läsår enligt
kap 7 §18 i skollagen. Vid ledighet från skolan är det vårdnadshavarens skyldighet att se till att
förlorad kunskap hämtas in av eleven. Blankett för ledighetsansökan finns på skolans hemsida och i
postfacket utanför expeditionen.
Under de nationella proven under vårterminen i årskurs 3 och årskurs 6 beviljas inga ledigheter.

Skolhälsovård
Skolan köper in hälsovårdstjänster av företaget Skolpool. En skolsköterska kommer en dag per
vecka och arbetar förebyggande med till exempel vaccination, hälsoundersökningar etc.
En dag per vecka finns vår skolkurator på skolan. Till hen kan eleverna gå om de känner att de
behöver någon att prata med. Ta kontakt med klasslärare eller direkt med kurator om behov finns.

Skolmat
Maten levereras till skolan av Ecofood. Maten är till 60 % ekologisk. Vid behov av specialkost
lämnas läkarintyg till rektor.
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Blanketter och viktiga dokument
Här är länkar till några blanketter och andra skoldokument som kan vara bra att ha. De kan också laddas
ner direkt från vår hemsida, www.enskedebyskola.se.
Ledighetsansökan: http://enskedebyskola.se/wp-content/uploads/2014/06/Ledighetsansokan.pdf
Likabehandlingsplan: http://enskedebyskola.se/wp-content/uploads/2014/06/Enskede-ByskolasLikabehandlingsplan.pdf

Varmt välkomna till Enskede byskola!
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