VÄLKOMMEN
Till

LÅNGÄNGSKOLAN

Läsåret 13/14

Välkommen till skolan!
Alla elever nya som gamla hälsas välkomna till skolan och läsåret 2013/14
Vi strävar efter att Långängskolan ska kännetecknas av
Utveckling och lärande
Demokrati och delaktighet
Trygghet och trivsel
Hänsyn och tolerans

Ansvar
Information hur ditt barn utvecklas får du genom IUP och skriftliga omdömen
som ges vid utvecklingssamtalet varje termin.
Information i övrigt får ni bl.a. genom föräldramöten. På skolans hemsida finns
även information att få. Här läggs bl.a ut veckoblad samt övrig information.
Apollo (fritids för elever som går i åk 3 – åk 6) har även en blogg, som är länkad
från skolans hemsida, där information om dess verksamhet ges. Ni är välkomna
att besöka skolan närhelst ni har möjlighet.
Fritidsverksamheten
Fritidsverksamheten på Långängskolan är uppdelad på tre avdelningar.
Kometens fritids, Vintergatan fritids och Apollos fritidshem (för barn som går i
åk3 – åk6). Apollos fritidshem bedriver, miljö-, teknik och uteverksamhet.
Apollos lokaler är ett par hundra meter norr om skolan.
På Kometens och Vintergatan fritids vistas de yngre barnen, från F-klass – åk2.
Vi öppnar på Kometen kl. 06.00.
Vi stänger fritids 18.00. 16.30 går alla avdelningarna ihop till Kometens fritids,
som är den avdelning som stängningen sker på.
Nämnden har beviljat att vi under läsåret 2013/14 har tidigare stängning av
fritids vid fyra tillfällen/termin, för att man inte ska behöva lägga
arbetsplatsträffarna på sen kvällstid. Stängningsdagarna hittar ni i detta häfte.
Finns även utlagda på skolans hemsida.
Skulle behov finnas löser vi detta. Gäller även hela stängningsdagar då vi går
ihop med andra fritidshem om behov av omsorg finns. Kontakt tas i så fall med
rektor när det gäller de hela stängningsdagarna.
Diamanten
Diamanten är en del av vår verksamhet. Diamanten har sin verksamhet i södra
delen av Långängskolan.
Trygghetsgruppen
Vår trygghetsgrupp, som till hösten kommer att bestå av Åsa Lundberg, Eva
Boman, Johan Svärd, Lena Borg och Kjell Segerlund (som arbetar på fritids).
Trygghetsgruppen arbetar för att motverka diskriminering och kränkande
behandling. Till trygghetsgruppen kan man som elev vända sig och även som
förälder om behov uppstår.
Elevhälsan
Elevhälsan hos oss består av Maria Björkwi (skolsköterska), Anette Germer
(skolkurator) och Gunnar Schön (specialpedagog).
Anette och Gunnar finns på skolan måndagar.
Det finns även en psykolog Madelene Wistrand som är kopplad bl.a till
Långängskolan.
Elevrådet
Vi har två elevråd, ett för de yngre eleverna F – åk2 och ett för de äldre åk3 –
åk6. Vid elevrådens möten finns ansvariga lärarpersonal med.

VEM VÄNDER DU DIG TILL?
Långängskolan tillhör Västra Barn- och utbildningsförvaltningen.
Områdeskontoret finns på Transtenskolan.
Rektor

Lasse Eskelinen

685299

Tel.personal/fax

685029

Personalrum

685298

Assistenter på
områdeskontoret

Britt-Inger Björck
Kristina Holdfeldt
Anita Gyllin
Ulrika F Lindberg

685305
685296
685452
685401

Lämnar upplysningar och förmedlar
kontakter med skolledningen
Exp tider 7.30 – 12.00, 13.00 – 16.00
Skolsköterska

Maria Björkwi
685287
Träffas säkrast mån, ons och fre fm

Skolkurator

Anette Germer
Finns på skolan men är i Vretstorp
på torsdagar.

070-2220803

Specialpedagog

Gunnar Schön
Finns på skolan men är i Vretstorp
på torsdagar.

070-2058678

Skolpsykolog

Madelene Wistrand

070-2013775

Kostchef

Daniel Chu
Frågor rörande skolmåltidsverksamheten

685393

Kök

685027

Vaktmästare

Britt Ring
Linda Åstrand
Marie Mählström
Lena Pettersson
Camilla Hermansson
Mona Skeppner
Mikael Alf
Håkan Eriksson

Sjukanmälan:

Skolan (telefonsvarare)

685298

Lokalvård

Kometens fritids/Safirens F-klass
Vintergatans fritids/Smaragdens F-klass
Smaragdens F-klass
Apollo

685298
070 5406504

685033
685045
070 2686490
685030

Läsårets förläggning 2013/14
Höstterminen 2013
måndag 19 augusti Eleverna börjar 08.00 (hel skoldag)
Studiedag
fredag 20 september Eleverna lediga (fritids öppet)
Vecka 44 Höstlov
måndag 28 oktober Fritids stängt, (personalen har utbildningsdag)
Julavslutning
torsdag 19 december
Vårterminen 2013
tisdag 7 januari Fritids stängt (personalen har planeringsdag)
torsdag 9 januari Eleverna börjar 08.00 (hel skoldag)
Vecka 8 Sportlov
Studiedag
måndag 10 mars (fritids stängt)
Vecka 16 Påsklov
måndag 21 april (annan dag påsk)
Lovdag//helgdag
torsdag 1 maj (helgdag)
fredag 2 maj (fritids öppet)
torsdag 29 maj (Kristi himmelsfärds dag)
fredag 30 maj(Lovdag, fritids öppet)
6 juni (nationaldagen)
Skolavslutning
fredag 13 juni
Tidigare stängning fritids 16.00
2013: 2 september, 7oktober, 11 november, 9 december

ATT VARA NÄRVARANDE
”””””””””””””””””””””
”KOM IHÅG ATT RINGA”
””””””””””””””””””””””””
Sjukdom
Ibland måste eleven stanna hemma från skolan på grund av sjukdom eller
annat giltigt förfall. Det är viktigt, att skolan får veta om eleven är sjuk, bland
annat med hänsyn till det fortsatta skolarbetet vid återkomsten till skolan.
Meddelande om elevs frånvaro lämnas på telefonsvarare på tel. 0582-685298.
Förskoleklasserna ringer till resp avdelning.
Det är angeläget att klassföreståndaren får besked om orsaken till elevens
frånvaro, för ibland händer det att eleven stannar hemma från skolan utan att
föräldrarna vet om det. Det kan hända att eleven är borta länge om kontakten
mellan skola och hem brister. Det blir eleven som får sitta emellan, därför att
han/hon tappar undervisningstid, får sämre omvårdnad m. m.
Vid sjukdom som medför frånvaro längre tid än tre veckor, kan eleven få
särskild undervisning i hemmet. Villkor är att den läkare som svarar för elevens
vård, bedömer att eleven kommer att vara frånvarande minst tre veckor efter det
undervisningen påbörjas.
Ledighet
UTDRAG ur grundskoleförordningen 6 kap 23 §:
”elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter.”
Klassföreståndaren får bevilja sådan ledighet för högst två dagar i följd och
sammanlagt högst fem dagar under ett läsår.
Om det finns särskilda skäl, får rektor bevilja längre sammanhängande ledighet
än två dagar i följd och sammanlagt högst 10 skoldagar under ett läsår med
avdrag för de dagar som klassföreståndaren kan ha beviljat.
Om det finns synnerliga skäl, får Kultur- och utbildningsförvaltningen bevilja
längre ledighet.
Från skolans sida är vi angelägna att framhålla värdet av en veckas
undervisning. Vi vädjar därför till målsman att noga överväga behovet av
ledighet. Elever som beviljas ledighet skall kontakta
klassföreståndare/undervisande lärare och samråda om hur man bäst skall ta
igen det som förlorats under ledigheten. Ansvaret för att eleven såväl tar reda
på som fullgör ”ledighetsarbetet” åvilar målsman.
Ledighetsblankett finns utlagd på Långängskolans hemsida, eller fås av
klassläraren.
Om en elev vid något tillfälle av särskild anledning inte kan deltaga i t ex bad
eller idrott ska begäran om befrielse göras av målsman, inte av eleven. Sådan
begäran ska göras i god tid till läraren genom skriftligt meddelande.

UTVECKLINGSSAMTAL
Föräldrar tillsammans med eleven får enskilt träffa klassläraren minst en gång
varje termin, för genomgång av IUP och skriftliga omdömen i de ämnen eleven
haft undervisning i.
FÖRÄLDRAMÖTE
Föräldramöte hålls minst en gång varje läsår. Här får föräldrarna information om
skolans mål. Här har även föräldrarna möjlighet att ta upp pedagogiska
diskussioner. På föräldramötet tas inte enskilda elever upp.
OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
Alla elever är olycksfallsförsäkrade under såväl skoltid som fritid. Blankett finns
att hämta på kommunens hemsida.
FLYTTNING
Utflyttning från kommunen eller flyttning till annan skola inom kommunen, ska
anmälas till lärare och områdeskontoret i god tid före flyttningen. Vid inflyttning
till ny kommun, ska målsman snarast kontakta skolmyndighet i den nya
kommunen. Vid annan adressförändring ska anmälan göras till läraren.
Blankett flyttningsblankett fås av klassläraren.
SKOLSKJUTSAR
För att vara berättigad till skolskjuts skall eleven:




i förskoleklass och år 1 ha minst 2 km till skolan
i år 2 och 3 ha minst 3 km till skolan
i år 4, 5 och 6 ha minst 4 km till skolan.

Skolskjutsen kan inte alltid passera bostaden utan en del elever får ett visst
avstånd från bostaden till platsen för av - och påstigning. Detta avstånd kan
vara upp till 1 km för elever i förskoleklass-1-2-3 och upp till 2 km för elever i år
4-5-6.

Personuppgiftlagen PuL
Vi vill i och med detta informera om att alla skolans elever och deras
vårdnadshavare finns med i Barn- och ungdomsregister som finns i Hallsbergs
Kommun. Grunduppgifterna hämtas och uppdateras från folkbokföringsregistret.
I övrigt införs uppgifter om tel.nr. klasstillhörighet, elevens val, betyg,
hemspråksundervisning, skolskjutsar och annat som har med skolverksamheten
att göra. Uppgifterna förs inte vidare till något annat register.
Ändamålet med registret är att administrera skolverksamheten där skolplikt
råder. Om du upptäcker eller tror att uppgifterna är felaktiga kan du ta kontakt
med områdeskontorets expedition och begära information. Eventuella fel rättas
därefter till.
Skolhälsovården har ett eget register, som är sekretessbelagt.
Vill du veta mer om detta så ta kontakt med skolsköterskan.

PERSONAL PÅ LÅNGÄNGSKOLAN LÄSÅRET 2013/14
Rubinen
Hanna Henriksen
Lena Borg
Angela Börjesson
Henrik Svensson
Angelika Luneburg

åk 2
åk 3
åk 4
åk 5
åk 6

Safiren
Cecilia von Malmborg
Lindha Lindvall
Pia Carlback
Leif Svensson

F-klass/fritids
åk 1
åk 2
åk 5

Smaragden
Birgitta Bohman
Barbro Lycketeg
Maria Eriksson
Johan Svärd
Anna Sjöholm
Tomas Yngström
Madeleine Olsson
Lena Östring

F/klass/fritids
Åk 1/fritids
åk 1
åk 2
åk 3
åk 4
åk 5
åk 6

Diamanten
Marianne Sjöberg
Robert Nordlund
Hans Laius
Magnus Fredriksson
Ingela Ellqvist Andersson
Carita Ekblad
Lena Berglöf Rapp

åk 4 - 6
idrott
slöjd
elevassistent
elevassistent
elevassistent
elevassistent

Special
Eva Boman
Åsa Lundberg
Svenska som andra språk
Gunilla Holländer
Elevassistenter
Annika Holmberg
Åsa Skogmo
Britt-Inger Berggren
Vintergatans fritids
Birgitta Bohman
Ingrid Larsson
Anette Björsson
Veronica Palmén Lemke

Kometens fritids
Majvor Niklasson
Cecilia von Malmborg
Viktoria Törnqvist
Barbro Lycketeg
Ulla Korkalainen
Apollo
Kjell Segerlund
Ann-Sofie Boström

