Grundskoleförvaltningen

Bergdalsnytt läsår 2019-2020
Här kommer en massa nyttig information inför kommande skolår.
SKOLANS VISION
Skolan ska vara en organisation med lärandet i fokus som följer med i samhällets utveckling. Alla
som arbetar inom skolan, elever och vuxna, ska mötas med förståelse, medmänsklighet och
respekt. Allas olikheter ska ses som en tillgång och allas lika värde en självklarhet. Skolan skall
vara en demokratisk arena som bygger på elevers och vuxnas delaktighet. Skolan ska vara en plats
där Borås stads vision ”lust att lära, möjlighet att lyckas” är tydlig.
FÖRVÄNTNINGAR
Som elev kan du förvänta dig av oss....
-att vi bemöter dig med respekt.
-att vi bryr oss om dig.
-att vi kommer att göra allt för att hjälpa dig om du råkar illa ut.
-att vi kommer att ingripa mot alla former av kränkningar.
-att vi ska se till att du får en så lugn och trivsam arbetsmiljö som möjligt.
-att vi kommer att göra allt för att du ska få så mycket kunskaper som möjligt.
Vi förväntar oss av dig som elev....
-att du använder ett vårdat språk.
-att du bemöter andra med respekt.
-att du aldrig medverkar till någon form av skadegörelse och är rädd om skolans
egendom och materiel.
-att du passar tider och tar ansvar för skolarbetet.
-att du är utvilad och har ätit frukost.
Som förälder kan du förvänta dig av oss ….
-att all personal arbetar för att ditt barn ska känna trygghet i skolan.
-att vi arbetar för en lugn och trivsam arbetsmiljö.
-att vi tar kontakt med dig om något särskilt händer.
-att vi ingriper mot alla former av kränkningar.
-att vi bryr oss om ditt barn.

Vi förväntar oss av dig som förälder...
-att du hjälper ditt barn att ta ansvar för skolarbetet.
-att du ser till att barnet kommer i tid.
-att barnet är utvilat och har ätit frukost.
-att ditt barn alltid har med sig kläder efter väder.
-att du meddelar skolan, om något inträffat som kan vara viktigt för oss på skolan att
veta.
-att du sjukanmäler ditt barn via Dexter före kl.08.00.
-att du deltar på möten med skolan som berör ditt barn.
-att du lär ditt barn att ta ansvar, att visa respekt och att använda ett vårdat språk.
FRÅNVARO
Frånvaro ska läggas in direkt i Dexter, information finns på Borås Stads hemsida. OBS! Frånvaro
ska anmälas för varje dag som eleven är frånvarande. Ni vårdnadshavare lägger in detta, vi kollar
av varje morgon så att vi vet vilka som är frånvarande. Lägg in före kl 8.00.
När det gäller förskoleklasserna ring direkt till elevernas fritidsavdelning senast kl 8.00. Under
förskoleklasstiden kl 8.00-12.00 har personalen ej möjlighet att svara.
Fritids, Röd avdelning
35 33 70
Fritids, Grön avdelning
35 81 78
Ni kan vid tillfälle då Dexter inte fungerar ringa till skolans expedition på telefon 033- 35 88 71
Man kan även tala in ett meddelande på expeditionens telefon dygnet runt. OBS, inte alltid
bemannad.
För elever med specialkost gäller att ni föräldrar också ska meddela elevs frånvaro till
Bergdalskolans kök på tel 033-35 84 93 eller via e-mail: johan.sorling@boras.se.
Olovlig frånvaro för elever i år 6 redovisas på betyget. Det kan vara sen ankomst eller ej anmäld
frånvaro.
LEDIGHET
Klasslärare kan bevilja ledighet om sammanlagt högst 10 dagar under ett läsår. För ledighet mer
än 10 skoldagar krävs synnerliga skäl. Sådan ledighet beviljas med stor restriktivitet av rektor.
Ledighetsansökan finns på Borås Stads hemsida. För elever i år 3 och 6 beviljas ej ledigheter
under de veckor nationella prov genomförs.
FOTOGRAFERING
Fotografering till årets skolkatalog kommer att äga rum den 23-25 sept.
RÖKNING FÖRBJUDEN
All rökning är enligt lag förbjuden inom skolans område och på skolgården. Detta gäller även
utanför ordinarie skoltid.

FRITIDSHEMMEN
Grön avdelning öppnar och stänger.
På fritidshemmen får eleverna vara när föräldrarna arbetar eller studerar. Elev får ej vara på fritids
när förälder har semester eller är föräldraledig.
Det är viktigt att korrekt schema och aktuella kontaktuppgifter uppdateras av er. Nya scheman
kommer att delas ut vid höstterminens början till alla elever som är inskrivna på fritids.
Planeringen under loven gällande bemanning och antal matportioner grundas på de uppgifter ni
föräldrar lämnar. Det är därför av stor betydelse att dessa är korrekta. Kom ihåg att meddela
personalen alla ändringar.
Dagar då fritidshemmen bemannas med vikarier då ordinarie har
kompetensutveckling
Höstterminen
15-16 augusti
26-27 september
28 oktober
Vårterminen
7 januari
9 mars
15-16 juni
INFORMATION OM UTRYMNING VID BRANDTILLBUD
Vid eventuell utrymning på grund av brandtillbud ska eleverna enligt våra rutiner gå raka vägen
ut, genom närmaste utrymningsväg, från det klassrum de befinner sig i. Denna väg går inte alltid
via kapprum där skor och ytterkläder finns. Även i de fall utrymningen sker via kapprum är det
inte säkert att tid finns till att ta på skor. Det är därför extra viktigt att eleverna alltid har tofflor
på sig inomhus i skolan. Uppsamlingsplatsen är på grusplanen och utrymning tränas varje termin.
ANSVAR VID SKADA PÅ, ELLER STÖLD/FÖRLUST AV PRIVAT EGENDOM I SKOLAN
Skolans ansvar förutsätter som huvudregel att någon form av skadeståndsgrundande oaktsamhet
kan läggas skolan till last. Detta innebär, i de flesta fall, att skolan inte blir skadeståndsskyldig för
skador, förluster eller stölder i skolans lokaler. Detta gäller t ex skador eller borttappade saker vid
lek.
KLASSKOMMITTÉER OCH FÖRÄLDRARÅD
Information ges på första föräldramötet där även representanter utses i de fall detta inte har
gjorts tidigare.
TRAFIKMILJÖ
Alla föräldrar uppmanas att iaktta största försiktighet vid lämning och hämtning. Detta gäller
både på skolans område och på gator i närliggande bostadsområde. Det är absolut förbjudet att
köra bil på skolgården. 15-minuters-parkering för hämtning och lämning finns på

Eskilsholmsgatan. Det är inte tillåtet att parkera på parkeringen på Gustav Adolfsgatan mellan kl
7-17 om du inte har tillstånd.
MOBILTELEFON
Mobiltelefonen ska vara avstängd under skoldagen och den medtas på egen risk. Det är föräldrars
ansvar att tillåta eller ej. Personal kan i pedagogiskt syfte tillåta mobilanvändning. Det är viktigt att
både föräldrar och skolan har upprepade samtal med eleverna om ett sunt förhållningssätt till
användandet av mobiltelefon. Om skolans personal upplever att mobiltelefonerna blir ett
problem, beslagtas telefonen och återlämnas vid skoldagens slut.
FÖRSÄKRING
Alla elever i Borås Stad är försäkrade. Försäkringsvillkor finns på Borås Stads hemsida.
INFORMATION
All information från skolan kommer via Ping Pong så har ni inget inlogg så är det hög tid att ordna
med det nu. För att ni ska få tillgång till Pingpong behöver ni skapa ett konto i Dexter. (Har ni
redan ett konto behöver ni inte skapa ett nytt.)
Detta gör ni genom att:
1. Gå in på www.boras.se
2. Klicka på ”Dexter/Groupwise”
3. Klicka på ”Gå direkt till Dexter”
4. klicka på ”Ansök om konto”
När ni har fyllt i ansökan kommer ni få ett brev hem på posten med era kontouppgifter till Dexter.
Ni måste även fylla i er e-post i Dexter för att genom den vägen kunna få era inloggningsuppgifter
till Pingpong.
Ni som redan har ett Dexter-konto behöver logga in på sidan, uppdatera era konton och se till att
ni har en giltig e-postadress kopplat till kontot för att då kunna få ut era inloggningsuppgifter.
All information om Ping Pong hittar ni här:
http://borås.se/utbildningochforskola/larplattformenpingpong.4.1bf797ef1589280df2c1417a.ht
ml
Om ni behöver hjälp att ordna med detta så hjälper vi er med detta. Kom då upp till någon av oss
på expeditionen.
LÄSÅRSTIDER läsåret 2019-2020

Höstterminen 2019
Onsdag 21 augusti - fredag 20 december

Vårterminen 2020
Onsdag 8 januari - onsdag 10 juni
Lovdagar, helger och kompetensutvecklingsdagar för personal (dagar utan
undervisning för elever*):

Höstterminen 2019
Tisdag 13 augusti - tisdag 20 augusti
Fredag 27 september
Måndag 28 oktober - fredag 1 november

Vårterminen 2020
Tisdag 7 januari
Måndag 10 februari - fredag 14 februari
Måndag 9 mars
Måndag 6 april - måndag 13 april
Fredag 1 maj
Torsdag 21 maj - fredag 22 maj
Torsdag 11 juni - tisdag 16 juni
Kompetensutvecklingsdagarna kan komma att behöva justeras när Skolverket fastställt datum för
nationella prov vilket brukar ske först under vårterminen innan aktuellt läsår.

TELEFONLISTA
Rektor
Biträdande rektor
Skoladministratör
Skolsköterska
Psykolog
Kurator
Specialpedagog
Kock
Kök
Idrottshall
Fritids, Röd avdelning
Fritids, Grön avdelning

Fanny Olausson
Mathias Dahlander
Anna Karlsson
Anette Holmsten

Theo Toresson
Karin Arvidsson
Linda Sandberg
Johan Sörling

35 80 12
35 80 11
35 88 71
35 32 17
Nås genom skolans exp.
35 32 19
35 80 63
35 84 81
35 84 93
35 39 46
35 33 70
35 81 78

Fritids, Blå avdelning
Fritids, Klubben

35 83 21, 076-888 83 21
35 83 62, 072-885 15 70

PROVDATUM NATIONELLA PROV ÅR 3 OCH ÅR 6
År 3
Ämne
matematik
svenska och svenska som andraspråk

Provperiod
9 mars–15 maj 2020 (vecka 11-20)
9 mars–15 maj 2020 (vecka 11-20)

År 6
De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i
slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt.
Ämne
svenska, svenska som andraspråk
svenska, svenska som andraspråk
svenska, svenska som andraspråk
engelska
engelska
engelska
matematik
matematik
matematik

Vecka Datum
45–50 4 nov–13 dec 2019
6
mån 3 feb 2020
6
ons 5 feb 2020
45–50 4 nov–13 dec 2019
14
tis 31 mars 2020
14
tors 2 april 2020
45–50 4 nov–13 dec 2019
19
tis 5 maj 2020
19
tors 7 maj 2020

SPECIALKOST
I grundskolan lämnas läkarintyg/journalutdrag samt specialkostblankett vid skolstart och därefter
vid läsårets början i årskurs 4 och årskurs 7.
Specialkost av medicinska skäl Innefattar allergi och överkänslighet
Vårdnadshavare/gymnasieelev ansöker om specialkost av medicinska skäl genom att fylla i
specialkostblankett och bifoga läkarintyg /alternativt journalutdrag som visar vilken typ av
allergi/överkänslighet som är aktuell.
Specialkost av religiösa eller etiska skäl
Vårdnadshavare/gymnasieelev ansöker om specialkost av religiösa eller etiska skäl genom att fylla
i specialkostblanketten.
Borås Stads förskolor/skolor tillhandahåller följande specialkost av religiösa/etiska skäl:
• Kost fri från fläskkött • Kost fri från nötkött • Kost fri från skaldjur • Kost fri från blodmat •
Kost fri från kött/fisk/fågel • Kost fri från animalier
Specialkost av religiösa eller etiska skäl kan innebära vegetarisk kost.

Personlig kost (egen matsedel)
Personlig kost kan serveras, barnets behov är då utifrån medicinsk eller neuropsykiatrisk karaktär.
Kosten serveras till barn/elever vars vårdnadshavare lämnar in ett läkarintyg /journalutdrag till
köket.
Ser fram mot ett härligt skolår och hälsar alla nya och gamla elever och föräldrar
välkomna till Bergdalskolan!
Hör gärna av er med frågor eller funderingar!
Med vänlig hälsning
Fanny Olausson, rektor
033- 35 80 12
fanny.olausson@boras.se
Mathias Dahlander, biträdande rektor
033- 35 80 11
mathias.dahlander@boras.se

