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SKÄLBYSKOLANS VISION OCH SYFTE
Skälbyskolan startades 1994 av Stiftelse Citykyrkan.
Vision/värdegrund
Skälbyskolan har en devis ” Skälbyskolan - lär dig för livet”. Den ska grundas och utgå från
trygghet, närhet och miljö. Vår verksamhet bygger på kristen värdegrund och FN:s
deklarationer om mänskliga rättigheter. Vi vill att all vår verksamhet ska präglas och
genomsyras av detta.
På Skälbyskolan ser vi att varje barn är unikt och har rätt att få utvecklas i en trygg och
säker miljö med närhet och omsorg. Vi vill vara en skola som är öppen för alla.
Mål att sträva mot
Skälbyskolan har som mål att:





alla barn ska behandlas med respekt och känna trygghet
alla barn ska bemöta varandra med respekt och känna trygghet
alla barn ska utveckla en god självkänsla
alla barn ska känna tillhörighet och uppleva en ”vi-känsla” här på skolan

Huvudman
Huvudman för Skälbyskolan är CK Utbildning AB som idag ägs av Stiftelsen Citykyrkan.
Citykyrkans vision är att vara en del och en resurs i samhället. Att finnas för de små och
svaga i samhället, vilket tar sig i uttryck i arbete med rehabilitering, omsorg, äldrevård,
barnomsorg och skola.
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SKOLAN
Språkval
På Skälbyskolan erbjuder vi språkval från år 6. Vi erbjuder tyska, franska och spanska i mån
av gruppstorlek. Eleverna har då en lektion/v.
Idrott
När man går i klass 1-3 har man idrott på skolan medan man i år 4-6 har idrott i
Håkantorpsskolans idrottssal.
Slöjd
Textilslöjd börjar man med redan från år 1 och när man börjar år 4 så delas slöjden upp i
textilslöjd/trä- och metallslöjd. Träslöjdssal har vi på Pilträdsskolan, dit åker vi med buss.
Skolbibliotek
Här på Skälbyskolan har vi ett eget litet skolbibliotek som är under uppbyggnad. Det
används som komplement till Bäckby stadsbibliotek.
Läroplan
Vi följer Lgr 11
Personal
Personalen på Skälbyskolan är utbildad och är under överinseende av rektor. Vid vissa
vikariat tillsätts ibland obehörig personal men vi strävar alltid efter så hög utbildning som
möjligt i alla lägen.
Skolregler
Följande regler gäller för eleverna på Skälbyskolan:







Mobiltelefoner stängs av och läggs i väskan under skoldagen.
Godis och tuggummi äter vi hemma, inte under skoltid.
På rasten är vi ute och håller oss inom skolgårdens gränser.
När vi leker på kullen och det är snö och is, så bär vi hjälm.
Bakom kullen har vi snöbollskrig.
När vi är inne har vi inte ytterkläder, keps eller skor på oss.

4

FÖRSKOLEKLASS
Tider
Förskoleklassen är varje dag mellan kl 8.20-12.20 och är en del av skolverksamheten och
lyder under Lgr 11.
Mat
Mat serveras i matsalen varje dag och är en del i förskoleklassens dag. Det är en förmån som
vi på Skälbyskolan valt att erbjuda.
Ämnen
I förskoleklassen har man ämnena Matematik, Svenska, Idrott/rörelse, NO, SO Slöjd, Bild
och Musik.
Obligatorisk förskoleklass
Förskoleklassen är en frivillig skolform men när man väl valt placering och blivit antagen
gäller obligatorisk skolgång.
Pedagogik
Vi arbetar enligt Bornholmsmodellen.
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FRITIDS
Verksamhetsplan
Upprättas inför varje läsår.
Måltider
På fritids erbjuds barnen frukost kl 7.15 och mellanmål äter man kl 14.00 och 14.30
beroende på vilken avdelning man går på.
Mellanmålet består av mjölk och smörgås, fil och flingor, kräm och mjölk, nyponsoppa och
smörgås eller korv med bröd. Frukosten består av gröt, fil och smörgås, Oboy och smörgås.
Avdelningar och personal
Fritids är under lå 2013/2014 uppdelat på två avdelningar.
När man går i förskoleklass och år 1 går man på Rockan och från år 2 och uppåt går man på
Hajen. Personaltätheten är lite varierande år från år men vi räknar med ca 15barn/vuxen.
När går man på fritids?
Fritids börjar man efter sommaruppehållet det år man börjar i förskoleklassen. Skälbyskolan
erbjuder fritids tom det år barnet fyller 12 år. Skolan bereder alltid plats för alla barn, men
för att få tillgång till platsen måste man ansöka om plats via kommunens hemsida.
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DOKUMENT
Arbete förebyggande mot kränkningar och diskriminering
Varje år utvärderas vårt arbete mot kränkningar och diskriminering, i samband med
utvärderingen revideras ”Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling” och
man sätter nya mål, arbetssätt och åtgärder som ska gälla det aktuella läsåret.
Elevhälsoplan
Skolan arbetar för elevhälsa enligt handlingsplan.
Verksamhetsplan
Varje höst upprättas en verksamhetsplan för både skola/förskoleklass och fritids. Dessa
utvärderas och revideras inför varje nytt läsår.
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FÖRÄLDRAR
Maten

På Skälbyskolan äter vi mat som lagas i vårt kök. Vi serverar varierad kost och
matsedel uppdateras kontinuerligt på hemsidan. Vi serverar en vegetarisk rätt
varje vecka som ett led i miljöarbetet och hållbar utveckling.
Kontakt och hemsida

Vi har ett nytt interaktivt verktyg, Schoolsoft. Varje lärare, elev och förälder
får var sitt inloggningskonto och stor del av kommunikation mellan skola och
hem kommer att ske via Schoolsoft. Information och utbildning kommer på
föräldramötet.
Utvecklingssamtal/IUP (individuell utvecklingsplan)
På Skälbyskolan genomför vi elevledda utvecklingssamtal v.4 och v.36. Då förväntar vi oss
att du som förälder deltar, vi har samtalen mellan kl 12.00-15.00. När du som förälder får en
inbjudan av ditt barn så förväntar vi oss att du frigör tid för detta. Under samtalet så berättar
barnen vad de gjort och vilka mål de nått samtidigt som ni tillsammans med pedagog
upprättar nya mål, en s.k. IUP (individuell utvecklingsplan)
Betyg
Elever i år 6 får betyg på höstterminen och vårterminen.
Hantering av klagomål
Har du synpunkter eller klagomål på verksamheten vill vi veta det.
Våra rutiner för detta är enl följande:
1. Samtala med berörd personal för att lösa frågan/situationen snabbt.
2. Kontakta rektor/förskolechef om problemet kvarstår:
Antingen skriftligt (blankett finns på expeditionen) muntligt, telefon eller mejl.
3. Ärendet handläggs/utreds av rektor/förskolechef
4. Uppföljning sker för att se om klagomålet är åtgärdat., om inte sätts upptrappade
åtgärder in.
5. Anmälaren får muntlig eller skriftlig, beroende på klagomålets art, dokumentation
om handläggning och åtgärder.
För mer info se Schoolsoft.
Sjukanmälan
Du sjukanmäler ditt barn i första hand på Schoolsoft, annars ringer du telefonsvararen på
tele 021-301108 innan kl 08.00 varje morgon.
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FÖRVÄNTANSDOKUMENT
Av oss på Skälbyskolan kan du förvänta dig att:











alla barn är allas barn
alla barn visas hänsyn och respekt
alla barn blir sedda och får stöd och uppmuntran
vi arbetar aktivt för att stärka självkänslan
vi tar tag i konflikter och mobbing så att inget barn ska behöva gå till skolan med oro
eller rädsla
ni som föräldrar alltid är välkomna
vi vuxna är goda föredömen för barnen
vi regelbundet informerar om verksamheten
vi alltid meddelar hemmet då något viktigt har hänt
vi strävar efter en rofylld arbetsmiljö för barnen

	
  
Av dig som förälder förväntar vi oss att du:









har en positiv attityd till ditt barns skola samt till ditt barns lärande
håller kontakt med ditt barn och gärna besöker skolan
tar kontakt med en vuxen på skolan om du uppmärksammar tendenser till mobbing
hjälper till med läxläsning
tar del av information från skolan
sjukanmäler och låter ditt barn vara hemma vid sjukdom
deltar vid utvecklingssamtal och på föräldramöten
visar respekt för vårt arbete

Av dig som barn förväntar vi oss att du:




uppträder trevligt och respektfullt mot andra barn och vuxna
följer skolans regler
inte mobbar eller trakasserar någon annan
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RÅD
Föräldraråd
Föräldrarådet består av representanter från alla avdelningar på förskolan och alla klasser i
skolan. Vi träffas 5 gånger per år och samtalar om vad skolans/förskolans uppdrag är och
hur vi arbetar för att nå dit. Föräldrarådet är en viktig del i arbetet med kommunikation
mellan hem och skola. Här är ett ypperligt tillfälle att få inblick och komma närmare
skolverksamheten. Rektor och förskolechef är ansvariga för rådet.
Matråd
En gång i månaden träffas rektor, kökschef och representanter från år 1-6 för att diskutera
mat, näringslära, miljö och andra synpunkter. Matrådet utvärderar och fattar beslut.
Representanterna har ansvar att förmedla och diskutera med sin klass. Syftet är att arbeta i
demokratiska former och att eleverna ska få känna att det är deras mat och deras miljö och
att vad de tycker och tänker tas på allvar.
Elevråd
Elevrådet träffas en gång per månad. Där finns rektor och två representanter från varje klass.
Vi tar upp viktiga frågor som rör elevernas arbetsmiljö och det kan omfatta allt.
Elevrådsarbetet är en viktig del i arbetet med demokrati. Skolan vill att barnens engagemang
i olika frågor ska bli tagna på allvar och även kunna ge tyngd och respons på dem.
Miljöråd
En gång/månad träffas miljörådet. Magnus Näslund är ansvariga och arbetar tillsammans
med representanter från varje klass i arbetet för hållbar utveckling på skolan. Just nu arbetar
vi för att få grön flagg.
Here 4 U junior
Våra Here 4 U:are är mycket viktiga i arbetet mot kränkningar och diskriminering. För att
bli Here 4U behöver man nomineras av sina klasskamrater som det. Det är ett ärofyllt
uppdrag som ska utföras med respekt. Lisa Davidsson är ansvarig för detta arbete och hon
träffar barnen 1gång/månad.
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