BARN, UTBILDNING OCH KULTUR

Stigtomta rektorsområde

Aktuellt i skolan 1 Läsåret 2019/2020
Hej!
Vi hoppas att ni alla har haft en skön sommarledighet och att ni ser fram emot vårt nya läsår. I
terminens första Aktuellt i skolan finns även ett avsnitt till dig som elev.
Ledord
Stigtomta förskola och skola samverkar och samarbetar utifrån våra gemensamma ledord som
ska genomsyra hela vår verksamhet.
● Glädje
● Elevfokus
● Samarbete och lagarbete
● Tillit och förtroende
Tema
Läsårets gemensamma tema ihop med förskolan är “Rörelse”. Vi ser fram emot många roliga
stunder tillsammans barn, elever och personal.
Läsårstider 2018/2019
HT 2019: 20 aug - 19 dec

VT 2020: 8 Jan – 12 Jun (skolavslutningsdag)

Ledighet
Höstlov, vecka 44
17 september, studiedag
25 november, studiedag

Ledighet:
Sportlov, vecka 8
11 mars, studiedag
Påsklov, vecka 15
1 maj
21 maj, Kristi Himmelfärd
22 maj, klämdag

Stängningsdagar fritidshemmen höstterminen 2019: 14 augusti, 30 oktober
Stängningsdagar fritidshemmen vårterminen 2020: 11 mars, 15 juni
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Organisation
Personalorganisationen läsåret 2019/2020 ser ut enligt följande:

SKOLLEDNING

2019/2020

Rektor
Biträdande
rektor

Madeleine Jansson
Marianne Sollenberg

KLASS
FA

LÄRARE
Anki Axelsson
(Maria Wennerberg vt20)
Agneta Karlsson
Yvonne Svedfelt
Anki Axelsson
(Maria Wennerberg vt20))
Agneta Karlsson
Yvonne Svedfelt
Ann-Louise Norberg
Elin Aldenius

LÄRARASSISTENT/RESURS
Siv Karlsson
Hampus Juteryd

1B

Ann-Louise Norberg
Elin Aldenius

Regina Erlandsson
Carolina Karlsson

2A

Ulrika Zeinow
Lotta Björnfot
Sandra Kock
Ulrika Zeinow
Lotta Björnfot
Sandra Kock
Caroline Fondberg
Maud Pettersson

Carina Johansson
Pernilla Karlsson

Caroline Fondberg
Maud Pettersson

Carina Johansson
Pernilla Karlsson

FB

1A

2B

3A

3B

Siv Karlsson
Hampus Juteryd

Regina Erlandsson
Carolina Karlsson
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4

Sofia Sundström
Lotta Karlsson

Marie Petersson

5A

Soili Lemoine
Mårten Fredriksson

Max Remnert

5B

Soili Lemoine
Mårten Fredriksson
Lotta Jonsson
Ann-Marie Wieslander
Lotta Jonsson
Ann-Marie Wieslander
Tobias Snäll, Erika Hjelte,
Ann-Sofi Karlsson-Nylund

Max Remnert

6A
6B
Studiegården

Neil Franklin
Neil Franklin

Rastis

Susanne Säfström, Anna-Karin Sköld, Frida Lundkvist, Lisa Lord och Tobias
Gustavsson.

Bibliotekarie

Anders Hansson

Slöjd

Lotta Karlsson, Mikael Björklund

Idrott

Lisa Öberg

Musik

Irene Vidlund Bengtsson

Elevhälsa

Vaktmästare

Skolsköterska Linnea Rubin
Skolkurator Peter Mörlid
Speciallärare Angelika Bergnér
Speciallärare Susanne Andersson
Speciallärare Inga-Lena Skarman
Socialpedagog Tobias Snäll
Barnskötare Pernilla Karlsson
Mikael Björklund

Skoladministratör

Ann-Charlott Eriksson Litzell
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FRITIDS

Morgonfritids: Ann-Sofi Karlsson Nylund och Marie Petersson

Stigen

Susanne Säfström, Siv Karlsson, Hampus Juteryd, Anki Axelsson och
Agneta Karlsson, (Maria Wennerberg vt)
Regina Erlandsson, Tobias Gustavsson, Frida Lundkvist, Carolina
Karlsson, Pernilla Karlsson
Anna-Karin Sköld, Lisa Lord, Neil Franklin, Carina Johansson, Max
Remnert

Kvarnen åk 1
Kompassen åk 2 ff

Schematider för Stigtomta skola läsåret 2019/2020
Alla klasser börjar varje dag kl. 08.10, inklusive F-klass. För sluttid se separat schema.
Ledighet
Ledighet utöver lov måste ansökas om i god tid. Om en elev behöver vara ledig från skolarbetet
för enskilda angelägenheter kan klassläraren bevilja sådan för högst två dagar i följd och
sammanlagt högst tio dagar per läsår. Blankett finns på Nyköpings kommuns hemsida eller be
läraren om en blankett. Blanketten ska i god tid innan önskad ledighet lämnas till klassläraren
för yttrande och underskrift. Under vissa perioder är det många som begär ledighet vilket
innebär att det kan bli störningar i undervisningen. Vi vädjar därför att Ni respekterar
läsårstiderna. Ledighet beviljas ej under perioder då nationella prov förbereds eller genomförs.
Nationella prov åk 3 Läsåret 2019/2020
Ämnesproven i matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 ska
genomföras i skolor under perioden
9 mars - 15 maj 2020 (vecka 11-20)
Nationella prov åk 6 2019/2020
Svenska, svenska som andraspråk
Engelska
Matematik

Vecka 45-50, 6
Vecka 45-50, 14
Vecka 45-50, 19

Skolskjuts
Skolskjutsfrågor hanteras av division Samhällsbyggnad. Info och ansökningsblankett finns på
www.nykoping.se under fliken Barn och utbildning.
Barn och Utbildning
Adress Stigtomta skola
Skolvägen 4
611 72 Stigtomta
tfn exp 0155-457450

Madeleine Jansson, rektor
Tfn 0155-457451

madeleine.jansson@nykoping.se

BARN, UTBILDNING OCH KULTUR

Stigtomta rektorsområde
Försäkring olycksfall
Ditt barn är försäkrat i skolan när de deltar i skolans eller fritidshemmets verksamhet. När en
elev skadar sig i samband med olycksfall i skolan eller fritidshemsverksamheten ska en
skadeanmälan göras direkt till försäkringsbolaget av vårdnadshavarna. Blankett finns på
Nyköpings kommuns hemsida www.nykoping.se under länken Barn och utbildning. Vi gör även
en skade-/tillbudsanmälan internt inom verksamheten.
Barn i behov av stöd
Alla barn är olika och kan under vissa perioder ha behov av anpassningar och särskilt stöd i
olika former. När det gäller särskilt stöd använder vi åtgärdsprogram som underlag för arbetet
där vårdnadshavarna deltar. Ni som vårdnadshavare känner ert barn bäst och bidrar med
information som har stor betydelse för stödets utformning. Allt stöd är kopplat till lärandemiljön
som helhet. I så stor omfattning som möjligt arbetar vi inkluderande, dvs. stödåtgärder kring
enskilda elever sätts in i den befintliga gruppen. I det pedagogiska arbetet får personalen vid
behov hjälp av vår elevhälsogrupp (EHG) och av Nyköpings centrala Resursteam. Samarbetet
med personalen från Resursteamet sker alltid i samråd med er som vårdnadshavare. Om ni
som vårdnadshavare upplever att ert barn är i behov av stöd kontaktar ni klassläraren eller
EHG. Kontaktuppgifter finns i listan till vänster på vår hemsida
http://nykoping.se/Barn--Utbildning/Grundskolor/Stigtomtaskola/
Raster
Skolgården är mycket varierande och inbjuder till lek och rörelse. Lekmaterial finns att låna.
Under rasterna finns personal ute med barnen för att främja tryggheten och säkerheten. Barnen
kan alltid nå en vuxen för att få hjälp, både ute och inne. Vi har styrda rastaktiviteter “Rastis”
ledda av personal.
Skadegörelse
Om elev orsakar skada på skolans egendom är eleven ersättningsskyldig. Vårdnadshavare
kontaktas av personal och ersättningen betalas via faktura.
Matsalen
Elever och lärare äter tillsammans i matsalen. Skolmaten är upphandlad genom Sodexo.
Specialkost serveras utifrån läkarintyg eller intyg av religiösa skäl. Kontakta vår skolsköterska
Linnea Rubin om det är aktuellt för Ditt barn.
Vi ser fram emot ett spännande läsår tillsammans och med vår vision i fokus;
Stigtomta skola – en skola att längta till.
Madeleine Jansson
Rektor

Marianne Sollenberg
Bitr rektor
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Till dig som elev
Skolans värdegrund
Jag respekterar mig själv; Jag gör det som jag mår bra av till kropp och själ och som ger
livskvalitet.
Jag respekterar andra; Jag behandlar andra så som jag själv vill bli behandlad.
Jag respekterar egendom och miljö; Jag är rädd om mina och om andras saker.
Bollspel är kul när ...
man är sams.
de som vill får vara med.
enkla regler gäller.
Härligt med snö ...
Du får leka och ha roligt med snön, t.ex.
bygga snölyktor
bygga snögubbar
forma och måla snöskulpturer
bygga snögrottor
...men du får inte kasta snöboll.
Du får ta med pulka eller stjärtlapp men då måste du även ha hjälm på huvudet när du åker!
Åkning sker endast på angiven plats.
Är du sugen på något att äta?
Ta gärna med dig frukt eller smörgås till skolan. Det kan vara gott på rasten.
Bullar, kakor och godis lämnar vi hemma.
Lunchen
Du har en bestämd plats i matsalen.
Glöm inte att tvätta händerna före maten.
Ät i lugn och ro i matsalen och prata lågmält med dem som sitter kring bordet.
Din lärare bestämmer när du får lämna bordet. Det ger trygghet och ”matro”. Tänk på att
lämna din plats avtorkad och ren.
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Egna saker/leksaker
Om du tar med saker hemifrån har du själv ansvaret för dem. Skolan ersätter inte saker/material
som eventuellt går sönder under lek, försvinner eller liknande.
Cykel, sparkcykel, inlines och skateboard
Det är dina vårdnadshavare som avgör om du får cykla till och från skolan eller ta med
sparkcykel, inlines eller skateboard.
Vi kan inte ansvara eller ersätta vid skada på dina fordon under skoldagen.
Du får inte cykla på skolgården under skol - och fritidstid.
Mobiltelefoner, iPad, hörlurar
På vår skola har vi mobilförbud. Det är dina vårdnadshavare som avgör om du får ta med
mobiltelefon, iPad, hörlurar eller dylikt till skolan. Dessa kommer att låsas in under skol -och
fritidstid. Skolan ansvarar inte för dessa. Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) som också
gäller i skolan och fritidshemsverksamheten, så är det inte tillåtet att fotografera eller göra
filminspelningar av enskilda personer under skol- och fritidstid.
Skolans datorer
Datorn används för arbeten som har med skolarbetet att göra. Datorn får inte användas i
ett kränkande syfte. Du får till exempel inte besöka webbplatser med rasistiskt eller på
annat sätt kränkande innehåll. Du får inte skicka e-post eller spara filer som kan anses
stötande eller förstöra/förändra andras filer.
Användarkonton och lösenord ska inte lånas ut till andra. Tror du att dina lösenord
kommit i händerna på obehöriga så kontakta din lärare eller datoransvarig på skolan.
På datorerna ligger enbart de program som skolan anser nödvändiga. Du får alltså inte
ändra datorns inställningar eller installera egna program.
Om du upptäcker virus eller andra problem med din dator, kontakta omedelbart din
lärare.
Fester och kalas
Födelsedagskalas och liknande är kul för dem som är bjudna. Men du får inte dela ut
inbjudningskort till dina egna fester under skoltid eller i våra lokaler. De elever som inte blir
bjudna kan känna sig utanför och bli ledsna.
Vi och all personal kommer att göra allt vi kan för att du ska trivas och få förutsättningar att
lyckas.
Välkommen till Stigtomta skola!
Madeleine Jansson
Rektor

Marianne Sollenberg
Bitr rektor
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