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Välkomna till läsåret 2016-2017! 
 
Vi vill hälsa alla nya och gamla elever och vårdnadshavare varmt välkomna tillbaka till skola och 
fritidshem. 
Vi hoppas att ni alla har haft en skön sommar och nu är sugna på att komma tillbaka till oss i 
skolan. 
 
Under året kommer alla elever på skolan att arbeta i ett projekt med Wanås skulpturpark inom 
ramen för projektet ”Skapande skola” . Det innebär bl. a. att alla elever kommer att göra en 
studieresa till Wanås med olika program. 
 
Som Ni säkert känner till är det mycket svårt att rekrytera personal till skolor i hela landet. 
Glädjande nog har vi i princip tillsatt alla vakanser. 
 
Skolverket tog ett beslut sent på vårterminen om att alla elever i klass 4, 5, och 6 ska få en utökad 
matematikundervisning med 60 minuter/vecka. Detta innebär att elever i dessa klasser kommer att 
få en lång skoldag. 
 
Alla elever kommer att få ett mer personligt informationsbrev från respektive mentor men det är ett 
bra tillfälle för oss i skolledningen att hälsa välkomna och skicka med lite information från oss. 
 
Carina Björk Johansson  avslutade sin anställning i Älmhults kommun i juni och kommer att 
ersättas av Camilla Trasthe Prytz som just nu avslutar sitt arbete som rektor i Olofströms kommun. 
Vi räknar med att Camilla kommer till oss under andra hälften av september och ser fram emot att 
få börja arbeta tillsammans med henne. 
 
I skolbiblioteket hittar vi en ny medarbetare detta läsår och hon heter My Persson. 
Vår kurator Lena Andersson har beslutat sig för att anta nya utmaningar i grannkommunen Osby 
och hennes efterträdare heter Sophie Hansson. 
 
Vi bifogar i denna information vad som gäller juridiskt vid tillsynsansvaret för Era barn. I det 
dokumentet kan Ni bl. a. läsa om hur länge före och efter skoltiderna som skolan har ansvar för Ert 
barn och när Ert ansvar tar vid. Det är bra att få denna fråga klarlagd så att inga frågetecken finns i 
en så viktig fråga. 
 
Generellt är vi restriktiva med att bevilja elever ledighet utöver loven eftersom alla elever har rätt till 
en garanterad undervisningstid under sin grundskoletid.  
Vi kommer naturligtvis att även under detta läsår ha nationella prov och vi kommer som tidigare att 
vara mycket restriktiva med att bevilja ledighet för elever särskilt under dessa perioder. Allt detta 
för att kunna hjälpa våra elever på bästa sätt att kunna nå sina mål. 
De veckor som det kommer att hållas nationella prov är vecka 45-50 på höstterminen och vecka 6-
18 på vårterminen. 
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Läsårstider 

Läsåret 2016/17 

Elever:  

Hösttermin:  

mån 22 aug-ons 21 dec 2016          

Vårtermin: 
ons 11 jan-fre 16 juni 2017 

Lov:       Fritidshemmen har stängt för planeringsdagar följande dagar 

vecka 44    9/1 2017 och 2/6 2017 

vecka 8 
vecka 15 
fre 26 maj 
mån 5 juni 

Studiedagar:  

mån 26 sept 
tis 18 april 

Skolans och fritids tillsynsansvar  

När börjar och slutar skolans eller fritids tillsynsansvar? 

När elever vistas på skolan före eller efter själva skoldagen kan det vara oklart vem som har 

tillsynsansvaret över eleverna. Det kan då vara lämpligt att informera vårdnadshavarna om att 

skolan bara anser sig ha tillsynsansvar 15 minuter innan elevens skoldag börjar och 15 minuter efter 

skoldagens slut. 

Något avtal behöver inte upprättas mellan skolan och vårdnadshavarna, men det kan vara bra att 

föräldrarna intygar att de tagit del av informationen om skolans ansvar.  

Om eleven åker skolskjuts har skolan tillsynsansvar från den tid då eleven anländer till skolan till 

dess eleven lämnar skolans område. Eleven bör då hänvisas till en lokal eller ett område där 

skolpersonal kan ha uppsikt över eleven. 

Om eleven går på fritids har personalen tillsynsansvar från det att barnet kommer till lokalerna eller 

området till dess att eleven lämnar lokalerna eller området. Det kan vara lämpligt att informera 

vårdnadshavarna om att fritidshemmets tillsynsansvar i princip kräver att eleven anmäler sig till 

personalen när han eller hon kommer till fritids och att eleven ska meddela personalen när denne 

går hem. 

Även om skolan eller fritids har informerat vårdnadshavarna om när tillsynsansvaret börjar och 

upphör, kan tveksamhet uppstå. Skolan behöver inte organisera verksamheten så att det exempelvis 

finns en rastvakt på skolgården redan klockan halv åtta, även om många barn brukar komma så 

tidigt. Men om skolpersonal skulle passera skolgården vid halv åtta och upptäcka att eleverna håller 

på med en mycket farlig lek, så finns det sannolikt ett tillsynsansvar. Personalen ska då ingripa för 

att undvika skador. 

Om en elev som går på fritids glömmer att anmäla sig när han eller hon kommer till fritids har 

personalen ändå tillsynsansvar om de själva upptäcker att eleven har kommit. 

 
Hälsningar Andreas Burander, Lotta Lind och Elisabeth Lindén 


