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Välkomna till ett nytt läsår!
Det nya läsåret har startat och vi är glada över att era barn åter är i skolan. Våra
förväntningar på oss som skolorganisation och även på era barn är att läsåret ska leda till
ett år av än mer utveckling och kunskapsinhämtning.
Den 28:e augusti kommer eleverna att ha en mentorsdag. Årskurs 8 deltar i projekt
Skogen i skolan och denna dag blir en utedag i skogen. Även årskurs 7 och 9 kommer att
vistas ute stora delar av dagen. För att mentorsdagen ska fungera så bra som möjligt är
det viktigt, framför allt för årskurs 8-eleverna, att inte använda tygskor och för oömma
kläder. För övriga elever är det bra att rusta sig för att vara ute.
Information gällande skolan och skolans regler, biblioteket, datorkontrakt och
busskort.
Jag vill att ni tillsammans med ert barn går igenom skolans regler, undertecknar dessa
(tillsammans med övrig information) och lämnar in till mentor. Reglerna gås även
igenom och disktueras i skolan samt vilka konsekvenser som kan bli aktuella om reglerna
inte följs. I slutet av brevet finns en inbjudan till föräldramöte, även den undertecknas
(tillsammans med övrig information) och lämnas till mentor. Detta ska göras senast den
24:e augusti. På föräldramötet kommer ni som vårdnadshavare få en genomgång av hur
classroom (i barnens cromebook) fungerar. Detta i syfte för att ni bättre ska kunna följa
skolgången för era barn.
Vad gäller datorkontrakt (för elever i årskurs 7 och för nya elever på skolan) skriver ni
under det och lämnar in det redan på tisdag den 21:a. Kontraktet kvitteras ut mot en
dator. I slutet av brevet anges läsårstider och mobilnummer till skolans elevvärdar.
Telefonnummer till barnens lärare delas ut av lärarna själva under första skoldagen.
Skoldagen börjar 8.25 och pågår som längst till 15.45. Fredagar slutar eleverna ca 12.00.
Därefter kan eleverna äta skollunch. Bussar avgår från Vallaskolan ca 15.45, vidare till
Resecentrum där bussbyte sker. Fredagar avgår bussarna ca 12.20.
Eleverna kommer att äta lunch i GB-skolans lokaler fram till och med vecka 46. Detta på
grund av den renovering som pågår i köket vid Vallaskolan. Personal från Vallaskolan
kommer att äta tillsammans med eleverna under tiden detta pågår. I samband med
renoveringen i köket går det inte att servera mellanmål, men när skolrestaurangen är i
bruk igen kommer det finnas möjlighet att köpa mellanmål till ett självkostnadspris av 5
kronor. För elever som har sen lunch (vilket kan inträffa någon gång i veckan för enstaka
klasser) stärker skolan upp med frukt under förmiddagen.
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Elevkaféterian öppnar onsdag denna vecka, där finns frukt och smörgås att köpa.
Utifrån det politiska beslutet som fattades i slutet av vårterminen angående obligatorisk
skollunch kommer detta att införas för eleverna i årskurs 7 från och med denna termin.
Detta innebär att elevernas närvaro registeras som en vanlig lektion. Fredagar tas ingen
närvaro.
Beträffande Fördjupningstid (FDT) detta läsår för eleverna är den begränsad till tisdagar
och några enstaka tillfällen under veckan. Under FDT finns möjlighet att få stöd med
skolarbete och läxläsning.
För elev berättigad skolskjuts i årskurs 7-9 gäller färdväg längre än 4 km. Förändringar i
elevs boende, som kan påverka rättighet till skolskjuts eller elev som har särskild
anledning till skolskjuts måste göra en ansökan (finns att hämta på kommunens hemsida
www.solleftea.se, flik: utbildning&barnomsorg, gå vidare till +skolskjuts i listan till
vänster. Där finns blankett för ansökan om skolskjuts och vilka riktlinjer som gäller för
att vara berättigad).
Flertalet elevskåp låses med hänglås. Lås tillhandahålles av skolan för elever som börjar i
årskurs 7. Elever som tilldelats lås av skolan tidigare använder dessa. Några skåp är
utrustade med lås som det finns nyckel till. Vid borttappad nyckel tas en avgift ut på 100
kr. Vid förlorat hänglås ombesörjer ni som vårdnadshavare ett nytt.
Vallaskolan är en stor arbetsplats där både barn och vuxna vistas. Vi vill att ni påminner
era barn om att det förekommer personer med allergier på skolan, att barnen/
ungdomarna därmed inte använder för starka deodoranter eller parfymer. Det finns även
personer som har luftburen nötallergi, därför vill vi att nötter inte förekommer i någon
form på skolan.
Anmälan om ert barns frånvaro. Om ert barn inte kan närvara i skolan anmäler ni barnets
frånvaro på telefon 682417 (telefonsvarare) före kl 08.15. Uppge namn på eleven och
elevens klass, frånvaroorsak och vem som anmäler. Frånvaroanmälan måste göras varje
dag t ex vid sjukdom. Du kan även anmäla via sms-tjänst, se information på
skolanshemsida: www.solleftea.se/vallaskolan
Vi vill även göra er uppmärksamma på att information till er vårdnadshavare, gällande
t ex studiedagar, friluftsdagar och tider för avslutningar, fortsättningsvis kommer att
läggas ut på Vallaskolans hemsida. Ta därför för vana att besöka hemsidan minst en gång
i veckan på webbadress: www.solleftea.se/vallaskolan
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Klagomål. Barn, elever, vårdnadshavare eller andra ska kunna framföra klagomål och
synpunkter på utbildningen. Detta gäller i pedagogisk omsorg, i förskola, grundskola,
särskola och gymnasieskola. Hur du ni går tillväga för att framföra klagomål finns att
läsa på kommunens hemsida; www.solleftea.se under rubriken utbildning & barnomsorg.
Jag vill även upplysa er vårdnadshavare att det blivit hårdare restriktioner från Skolverket
gällande ansökan om ledighet. Detta grundar sig på den garanterade undervisningstiden
som era barn har rätt till. I praktiken kan det innebära att jag t ex inte kan bevilja ledighet
för utomlandsresor två veckor i rad. Ledighet för shoppingresor, hårklippning o d
beviljas inte. Vid särskilda skäl kan längre ledigheter beviljas. Hör gärna av er om ni har
frågor kring detta.
Regler Vallaskolan 7-9
Klassrum

Inne- och utemiljö

Matsal

Allmänna regler

Alla har med sig
material som
behövs till
lektionen då den
börjar

Alla hjälps åt att
hålla skolan fin
utan förstörelse
ute och inne (t ex
lägger vi skräp i
soptunnor och
klottrar på
papper).

Alla har ansvar
för att skapa en
lugn miljö i
matsalen och
aulan.

På Vallaskolan
visar vi respekt
mot allt och alla;

Det råder
mobilförbud
under lektionstid

Alla tar undan sin
disk efter sig i
matsalen när man
ätit

Energidrycker
förbjudna

Datorerna
används till
skolarbete
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-Återläsning
-Beslagtagning av mobil el dator
-Samtal med elevvärd, mentor, rektor. Kontakt vårdnadshavare. Trygghetsteamet
kopplas in
-Allvarssamtal med rektor
Återläsning
Tiden för denna är förlagd till fredagar mellan 12.30-15.00. Om en elever uteblir från en
lektion, kommer för sent tre gånger under samma månad, om man som elev använder
mobil och dator under lektionstid så att det går ut över skolarbetet, ska tiden för detta tas
igen fredag eftermiddag. Som vårdnadshavare får du ett samtal från mentor när detta
inträffar.
Ni som vårdnadshavare är alltid välkomna att höra av er till mig och/ eller era barns
lärare. Ett fungerande samarbete mellan skolan och hemmet är en av
framgångsfaktorerna för elevers utveckling, kunskapsmässigt såväl som socialt.
Jag ser fram emot ett nytt och spännande läsår tillsammans med era ungdomar!
Anna-Lena Brantholm Lööw, Rektor 7-9, anna-lena.brantholm-loow@utb.solleftea.se
Telefon: 682418, 070-2839062
Angående Vallaskolans bibliotek
Vallaskolans bibliotek ingår i kommunbibliotekets cirkulation. Detta innebär:
● att all utlåning och återlämning av bibliotekets böcker och vissa läromedel sker
via bibliotekets dator.
● att alla böcker samt en del nyinköpta läroböcker registreras i kommunens
gemensamma katalog/mediabestånd.
● att vi ser till att alla elever och lärare kommer att ha/få ett lånekort, som kan
användas vid lån såväl på Vallaskolan som kommunens alla andra bibliotek.
● lånetiden under skolåret blir 4 veckor/28 dagar om inte annat anges. Eleverna får
göra längre lån över sommarloven. Vissa böcker i t.ex. pågående projekt eller
läroböcker lånas ut under längre tid. Återlämningsdatum stämplas i boken.
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● om inte boken återlämnas i tid skickas en påminnelse efter ca en månad
automatiskt hem till låntagaren från kommunbiblioteket.
● Obs! lånekortet är en värdehandling, var rädd om det så att ingen annan kan låna
en massa böcker på ditt kort och ställa dig i skuld till biblioteket.
Biblioteket med alla sina böcker och tidningar är en skattkammare för lust och lärande, till nytta
och nöje. Det kostar att hålla bokbeståndet fräscht och aktuellt, och detta är något som
Vallaskolan satsar på. Därför hoppas vi, att på detta sätt, skapa ett varsammare förhållningssätt
till biblioteks-böcker och nyinköpta dyra läroböcker. Varje elev får ta ett personligt ansvar för de
böcker de lånar och föräldrar/vårdnadshavare kan bli delaktiga och uppmärksamma på, hur och
vad barnen lånar och använder av skolans material.

Hjärtliga hälsningar från Pia Fries på Vallaskolans bibliotek
Läsårstider för 2018/2019:
Höstterminen:
Vårterminen:

2018 08 20 – 2018 12 20
2019 01 07 – 2019 06 13

Höstlov (vecka 44)
Sportlov (vecka 10)
Påsklov (vecka 14)
Övriga lov

2018 10 29 – 2018 11 02
2019 03 04 – 2019 03 08
2019 04 22 – 2019 04 26
2019 05 31, 19 06 07

4 rörliga studiedagar under läsåret (datum för dessa meddelas via hemsidan).
Elevvärdar
Annika Fängström 070-3693350
Desere Strömkvist 070-191-18308
Åsa Stenslökken 070-3692928
Niklas Engström 070-1904783
Skoladministratör
Caroline Åkerman 073-0239176
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Din underskrift nedan innefattar även att du tagit del av informationen och skolans
regler
Inbjudan in till Föräldramöte, läsåret 18/19
Föräldramötet startar i idrottshallen, onsdagen den 29:e augusti kl 18.00. Mötet inleds
med information av rektor. Efter samlingen i idrottshallen fortsätter mötet för
vårdnadshavare till elever i årskurs 9 i skolans aula där information kring gymnasievalet
ges av studie- och yrkesvägledare, Madeleine Börjesson. För vårdnadshavare till elever i
årskurs 7 och 8 fortsätter mötet med lärarna i klassrummen. Kvällen beräknas avsluta ca
20.00.
Lämna svarstalongen till mentor senast 24:e augusti.
Välkomna!
Anna-Lena Brantholm Lööw, rektor

Klipp här ----------------------------------------------------------------------------------------------Vi har tagit del av innehållet i informationsbrevet, skolans regler och informationen
angående lånerutinerna gällande Vallaskolans bibliotek:
Elevens namn och klass:__________________________________________________
Vårdnadshavares underskrift:______________________________________________
__________Vi kommer till föräldramötet för vårt barn (markera antal på raden).
__________Vi kan inte komma till föräldramötet för vårt barn
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