Information till elever och föräldrar för läsåret
2012-2013
Läs gärna denna folder tillsammans med ditt barn.

Välkommen till
HIMLASKOLAN

Himlaskolans värdegrund
Värdegrunden är den bas av gemensamma värderingar som vårt arbete i skolan bygger
på
T:trygghet
U:unik
R:respekt
E:empati

Mentorskap: Varje elev har en mentor som följer eleven under en längre tid.
Den röda tråden: Vi har en gemensam kunskapssyn så att den röda tråden genom verksamheten
blir väl synlig.

Elevgrupp: För varje elev ska bli sedd arbetar vi i mindre grupper med ca 20 elever.
Föräldrasamverkan: för barnens bästa utveckling arbetar vi för ett nära samarbete med föräldrarna
och ser dem som en stor tillgång.

Kontakt med skolan
Besöksadress:
Ledetvägen 4 Himlaskolan,
Alafors

Postadress:
Ale kommun
449 80 Alafors

Expedition:
Cecilia Gustavsson
skoladministratör
Tel: 0303-330 369
Mobil: 0704-320 369

Viktiga telefonnummer:
Funktion
Rektor

Namn
Anna Koppfeldt
Sandström

Skolledarassistent
Skoladministratör Cecilia Gustavsson
Arbetsrum
Karlavagnen/Orion F

Studie- &
yrkesvägledare
Skolsköterska
Socialpedagog
Kurator
Psykolog
Specialpedagog
Utvecklingsledare
Samordningschef
Matsal
Vaktmästare
Lokalvård
Fritid
Skolbibliotek

Telefon
Mobiltelefon
0303-330372 0704-320372

Mailadress
anna.koppfeldt-sandstrom@ale.se

0303-330369 0704-320369
0303-330078 0704-320405

cecilia.gustavsson@ale.se
karlavagnenorion.himlaskolan@ale.se

Ettan
Merkurius 2
Sirius 3
Tellus 4
Pluto 5
Lag Syd:
6B ,7B, 8A,8B, 9B
Lag Nord:
6A+C,7A+C, 9A+C
Louise Paulsson

0303-371237
0303-371237
0303-330067
0303-330079
0303-330067
0303-330475

0303-330373 0704-320373

louise.paulsson@ale.se

Anneli Karlsson
Raimo Käkelä
Annika Nilsson
Hans Fäldt
Maria Gustafsson
Maria Lorentzson
Susanne Vehmanen

0303-330385 0704-320385
0303-330566 0737-731118
0303-330012 0737-731272
0303-330348
0303-330744
0737-731119
0303-330740 0704-320740
0303-330393
0303-330392 0704-320392
0303-330375
0303-330958 0704-320199
0303-330427

anneli.karlsson @ale.se
raimo.kakela@ale.se
annika.nilsson@ale.se
hans.faldt@al.se
maria.gustafsson3@ale.se
maria.lorentzson@ale.se
susanne.vehmanen@ale.se

Anders Winberg
Emely Hermansson

merkurius.himlaskolan@ale.se
tellus.himlaskolan@skola.ale.se

0303-330402

anders.winberg@ale.se
emely.hermansson@ale.se

Sjukanmälan:
Morgonfritids: 0303-330 078
Karlavagnen: karlavagnen.himlaskolan@ale.se 0303-371 237 (08:15-08:30) övrig tid telefonsvarare
Orion: orion.himlaskolan@ale.se 0303-330 078 (08:15-08:30) övrig tid telefonsvarare
Sirius klass 2: 0303-330 067 (08:15-08:30) övrig tid telefonsvarare
Tellus klass 3 tellus.himlaskolan@skola.ale.se 0303-330 079 (08:15-08:30)övrig tid telefonsvarare
Pluto klass 4: 0303-330 067 (08:15-08:30) övrig tid telefonsvarare
Merkurius klass 5: merkurius.himlaskolan@ale.se, 0303-330 067 (08:15-08:30) övrig tid telefonsvarare
Gällande skolår 6-9 görs frånvaroanmälan dygnet runt i Skola24 och på telefonsvarare: 0303-330 599
Alla besökare till skolan hänvisas till expeditionen!

Himlaskolans trivsel- och ordningsregler
På Himlaskolan har vi trivsel och ordningsregler för att alla skall trivas och känna sig trygga. Reglerna
skall följas av alla -elever, personal, föräldrar och besökanden. Alla som vistas på skolan är ansvariga för
att reglerna följs. Trivsel- och ordningsregler utvärderas och upprättas tillsammans med planen mot
kränkande och diskriminerande behandling varje år. Detta sker i samråd med skolans elever, personal
och skolledning. Rektor fattar beslut om ordningsregler enligt 5 kap. 5§ SkolL 2010:800.
På Himlaskolans arbetar vi efter följande devis:

Du är mot andra som du vill att de ska vara mot dig.
Du visar hänsyn och respekt mot alla på skolan.
Du är tolerant mot att vi alla är olika, man ska få vara den man är.
Du är rädd om våra lokaler och arbetsmaterial.
Himlaskolans trivsel och ordningsregler
 Du kommer till skolan och våra lektioner/möten i god tid och är alltid förberedd genom att ha med
dig det du behöver för ditt skolarbete.
 Under lektionstid och i matsal tar alla av sig ytterkläder. Huvudbonad som bärs hela dagen kan
behållas på.
 Fortskaffningsmedel så som rullskor, inlines, skateboard och sparkcykel åker man med utomhus på
skolans område.
 Mobil, iphone, ipad och dylikt används och förvaras under lektionstid på sådant sätt att det inte stör
din eller dina kamraters studiero.
 Mopeder, cyklar eller bilar skall parkeras på anvisad plats.
 Endast elever som går på Himlaskolan får vistas på skolans område.
 I skolan äter du det som serveras i bamba eller säljs i skolans cafeteria. Om annat att äta ska
medtagas görs detta i överenskommelse med mentor pga allergier.
 Godis och chips samt dricka läsk/energidryck får du äta på din fritid.
 I vissa av skolans undervisningslokaler såsom bamba, idrottshallen, No-salar, slöjdsalar och
hemkunskapssalar gäller ytterligare ordningsregler för allas säkerhet.
 Speciella regler gäller också för användning av skolans datorer eller 1-till-1-datorer.

Alla trivsel-och ordningsregler finns för att vi tillsammans ska skapa trygghet och
studiero i skolan!

På Himlaskolan använder vi oss av följande åtgärdstrappa när du stör eller bryter
mot ordningsreglerna enligt Skollagen 5 kapitlet om Trygghet och studiero
1. Material som t.ex. mobil/dator/mp3/rullskridskor/godis/läsk kan beslagtas efter upprepade
tillsägelser. Beslagta saker får lärare eller skolans rektor göra. Det beslagtagna lämnas tillbaka senast vid
dagens slut. Om det beslagtagna är tobak eller alkohol lämnas detta endast ut till vårdnadshavare av
rektor.
2. Tillsägelse av närvarande vuxen som meddelar din mentor som kontaktar vårdnadshavare vid behov.
Vid upprepade överträdelser genomför mentorn samtal med berörda personer och dess
vårdnadshavare.
3. Vid upprepade tillsägelser i klassrummet kan du utvisas resten av lektionen
4. Vid upprepade utvisningar kan mentor bestämma att du ska stanna kvar i högst en timme för
återläsning av förlorad lektionstid i skolans studieverkstad efter din sista lektion eller komma tidigare på
morgonen.
5. Om du vid upprepade tillfällen stört ordningen, uppträtt olämpligt eller gjort något allvarligt kommer
rektor att utreda detta i samråd med dina föräldrar eller vårdnadshavare.
6. Efter en sådan utredning kan du få en skriftlig varning av rektor som talar om vad som kan hända
om du fortsätter att bryta skolans trivsel-och ordningsregler.
7. Du kan av rektor placeras tillfälligt i en annan undervisningsgrupp eller någon annan plats på skolan i
högst fyra veckor
8. Du kan av rektor placeras tillfälligt på en annan skola i högst fyra veckor
9. Du kan av rektor bli avstängd från skolan i en vecka, högst två gånger per halvår.
________________________________________________________________________________
Klipp av och lämna till mentor

Jag har tillsammans med en vuxen läst och pratat om Himlaskolans trivsel-och ordningsregler:

Namn____________________________________________

klass:_________________________

Vårdnadshavares underskrift__________________________________________________________

Vårdnadshavares underskrift__________________________________________________________

Rutiner kring frånvaro på Himlaskolan
När- och frånvarokontroll
Det är närvaroplikt i skolan. Om man är frånvarande utan att vara sjuk eller har beviljats lov betraktas
detta som ogiltig frånvaro. Det är vårdnadshavarens skyldighet att se till att eleven fullgör sin skolplikt.
I grundskolans alla årskurser förs närvarostatistik av mentorerna. I åk 6-9 förs även statistik i Skola24.

Vårdnadshavares/elevs ansvar
Sjukanmälan skall göras av vårdnadshavare senast kl. 08:30 samma dag (se kontakt med skolan)

Frånvarorapportering via Skola24
Föräldrar till elever på Himlaskolan anmäler och kontrollerar sina barns frånvaro via skolans
frånvarorapporteringssystem, Skola 24. Systemet är internetbaserat och åtkomligt för vårdnadshavare
dygnet funt. Detta förutsätter dock att man registrerar sig med hjälp av den blankett som finns med
denna informationsfolder.
Fyll noga i uppgifterna och lämna tillbaka blanketten till elevens mentor. Du erhåller sedan
inloggningsuppgifter via din epost.
För föräldrar som saknar dator eller möjlighet att använda internet, finns naturligtvis fortfarande
möjlighet att få information om sitt barns frånvaro via mentorn.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Manual för inloggning på Skola 24 (åk 6-9)
Så här gör du när du erhållit din aktiveringskod i din post:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Klicka på länken Aktiveringsadress som finns i ditt mail (blåmarkerad).
Kontrollera att aktiveringskoden stämmer-(ändra annars) och klicka på nästa.
Skriv in det användarnamn som du vill använda för att logga in i Skola 24.
Skriv in ett lösenord och bekräfta detta.
kontrollera att din e-postadress stämmer.
Klicka på nästa.
Om användarnamn och e-postadress stämmer klicka på registrera.
Klicka på Logga in längst upp till vänster.
Skriv in ditt användarnamn och lösenord.

Nästa gång du loggar in skriver du ale.skola24.se direkt i webbläsaren så kommer du till
inloggningssidan. Du loggar in med det användarnamn och lösenord som du har registrerat i Skola24.
Skulle du glömma ditt lösenord kan du be ditt barns mentor om en ny aktiveringskod.
Om en elev lämnar skolan under dagen p.g.a. sjukdom, läkarbesök m.m. skall det anmälas till mentorn
eller till expeditionen.
Vid upprepad giltig frånvaro eller hög frånvaro kallas föräldrar och elev till skolan för samtal. Vid
ogiltig frånvaro i årskurs 6-9, se handlingsplan för 1, 2, 3-modellen nedan

Handlingsplan för 1, 2, 3-modellen
Steg 1:
Vid första ogiltiga frånvarotillfället kommer mentor inom en vecka att kalla till ett möte där elev,
vårdnadshavare och mentor träffas på skolan. Rektor och skolans elevhälsoteam informeras om mötet.

Steg 2:
Vid det andra ogiltiga frånvarotillfället kommer rektor/tillförordnad rektor att inom en vecka kalla till
ett möte där elev, vårdnadshavare och rektor träffas på skolan. Rektor informerar skolans
elevhälsoteam om mötet som vid behov kan bli inkallade.
Steg 3:
Vid det tredje ogiltiga frånvarotillfället kontaktar skolans elevhälsoteam förste socialsekreterare på Ale
socialtjänst. Socialtjänsten kallar elev, vårdnadshavare och eventuellt en medlem i skolans elevhälsoteam
till ett möte i socialtjänstens lokaler på Södra Klöverstigen i Nödinge. Kallelse till ett sådant möte
skickas inom en vecka från det ogiltiga frånvarotillfället.
Extra lov/ledighet
Endast i undantagsfall beviljar skolan extra lov eller ledighet. Mentor kan bevilja ledighet för
sammanlagt 3 dagar/läsår. Rektor kan bevilja upp till 10 dagar/läsår i samråd med mentor. Om det
finns synnerliga skäl, kan elev beviljas längre ledighet än 10 dagar/läsår. Blankett för ansökan om
lov/ledighet kan fås av mentor, på expeditionen eller hämtas från kommunens hemsida. Ansvaret för
att ta igen förlorade kursmoment vid beviljad ledighet ligger hos elev/vårdnadshavare.
Undervisning som förläggs utanför skolan
Friluftsdagar, temadagar och studiebesök är exempel på undervisning som genomförs utanför skolan.
Naturligtvis gäller närvaroplikten också sådan undervisning. Skall elev stanna kvar på platsen och inte
följa med klassen hem, krävs ett intyg från vårdnadshavare som lämnas till ansvarig mentor.

Skolhälsovård
Skolsköterska på Himlaskolan heter Anneli Karlsson och hon finns hos oss måndag-torsdag 08.0016.30. Aktuella besökstider finns anslagna på skolsköterskans dörr. Telefon 0303-33 03 85
Vår skolläkare heter Åsa Kowar och har mottagning en gång/månad. Tidsbokning sker via
skolsköterskan.
Vid akuta olycksfall/sjukdom kontakta vårdcentral.
Vid allvarliga olycksfall kontaktas larmcentral 112
Tandvård
Skolan genomför två gånger per läsår flourpensling av elevernas tänder. Eleverna kallas också via
folktandvården till undersökning. Alla har fri tandvård fram till och med 19 års ålder. Vid olycksfall
som orsakar tandskador kontakta Folktandvården. Vid allvarliga skador när Folktandvården har stängt,
kontakta då Jourhavande tandläkare i Göteborg Tel: 112.
ALLERGIER
OBS! Läs detta noggrant!
På Himlaskolan finns elever som är mycket allergiska mot bl.a. nötter och andra
födoämnen. Det är därför beslutat om absolut nötförbud på skolan. Ingen, varken
personal eller elev, får ta med eller hantera någon form av nötter/eller livsmedel som
innehåller nötter i skolan. Om annan mat ska medtages måste detta göras i
överenskommelse med mentor. Man bör även undvika att ta med starkt doftande
blommor eller parfymer in på skolans område.
TIPS!
För att underlätta för sjukvårdspersonal vid ett ev. olycksfall kan man i mobiltelefonen lägga in ett
telefonnummer som går till närmast anhörig, och spara detta i telefonens adressbok under namnet
”ICE” (=In case of Emergency )

Elevhälsa
Vårdnadshavare har huvudansvaret för sitt barn. Under skoltid ansvarar undervisande lärare/mentor
för sina elever. Till sin hjälp har arbetslagen elevhälsoteamet. Elevhälsoteamet består av rektor, kurator,
specialpedagog, socialpedagog, skolsköterska, speciallärare och studie- och yrkesvägledare. Uppdraget
för elevhälsoteamet är att stötta respektive arbetslag med elever i behov av särskilt stöd.

Arbete mot mobbning och andra kränkande handlingar
Himlaskolan arbetar metodiskt och intensivt för att minimera antalet fall av mobbning och kränkande
handlingar på skolan. Det är Trygghetsteamet (THT) som har det övergripande ansvaret för arbetet.
Teamet består av lärare från varje arbetslag samt socialpedagog och en fritidsledare. En av uppgifterna
är att ansvara för skolans klasstödjare. Dessa utses av mentor i samråd med eleverna i klassen.
Klasstödjarnas uppgift är dels att vara länk mellan elever och vuxna på skolan, dels att informera
klasserna om det pågående arbetet i THT.
Om fall av mobbning uppmärksammas på skolan upptäcks rycker Trygghetsteamet in. Detta team
genomför samtal med de inblandade i syfte att mobbningen/kränkning genast skall upphöra. Mentorer
underrättas och de informerar vårdnadshavare vad som hänt och kommer att hända. För att säkerställa
tryggheten i korridorerna och skolgård finns även rastvärdar.
Läs mer om skolans likabehandlingsplan som finns på www.skola.ale.se
Klicka på Himlaskolan. Likabehandlingsplanen revideras årligen.

Elev/föräldrademokrati
Klassråd
Klassråd hålls regelbundet i klassen och stöds av lärare. Vid alla klassråd förs protokoll.
Elevråd
Två elevrådsrepresentanter från varje klass väljs av eleverna vid första klassrådet. Det är viktigt att dessa
elever visar engagemang för skolan och att de kan framföra information och synpunkter till klassen och
på elevrådsmöten. Elevrådet träffas en gång per månad. Detta är ett forum för diskussion mellan
eleverna och de vuxna på skolan och här kan frågor som kommit upp i klassråden behandlas.
I elevrådet utses en styrelse (ordförande, sekreterare och kassör) samt elevskyddsombud, ombud för
matråd och ev. ombud till andra kommittéer. Samordningschefen deltar vid matrådsmöten och
protokoll skrivs för att sen delas ut i klassen vid nästa klassråd. Även skolans personal tar del av
protokollen.
Skolråd
Skolrådet är ett forum för kommunikation mellan skola och hem. Där får föräldrarna information som
vad som händer i skolan, olika förslag till exempelvis handlingsplaner går till föräldrarna på remiss och
olika frågor diskuteras. Skolrådet samlas 3- 4 gånger per termin.
Till skolråd för Himlaskolan är målet att två föräldrarepresentanter, en ordinarie och en suppleant, vid
första föräldramötet ska väljas.. Andra föräldrar som är intresserade är också välkomna att vara
representanter.
Första mötestiden för året är 4 september kl.18.00-20.00 i Himlaskolans personalrum.

Övrig information
Läsårstider 2012 – 2013
Höstterminen 2012
21 augusti - 20 december
Studiedagar 29 -31 oktober (vecka 44)
Lovdagar 1 - 2 november (vecka 44)

Vårterminen 2013
8 januari - 13 juni
Lovdagar 11 - 15 februari, Sportlov (vecka 7)
Studiedagar 4 - 5 mars (vecka 10 )
Lovdagar 2 - 5 april, Påsklov (vecka 14)
Lovdag 10 maj, Kristi Himmelfärdshelg (vecka 19)
Lovdag 7 juni (vecka 23)

Moderna språk
Himlaskolan erbjuder undervisning i franska, tyska, spanska, engelska, svenska elller svenska som
andraspråk. Vid omval gäller följande: Omval får ske under ett tillfälle per termin 10/11 och 11/4.
Viktigt är att veta att om man väljer engelska eller svenska så innebär det att man får ett betyg mindre.

Betyg
Åk 6, 7, 8 och 9.
Från ht 2012 ska eleverna i åk 6, 7, 8 och 9 få betyg. En ny betygsskala gäller för alla årskurser. A, B, C,
D och E, ett sjätte steg är F som är ett icke godkänt betyg. För mer information om det nya
betygssystemet, se Skolverkets hemsida: www.skolverket.se

Studie- och yrkesvägledning
Studie- och yrkesvägledningen är en del av skolans undervisningsprogram med syfte att förbereda
eleverna inför framtida studie- och yrkesliv. Vägledningens syfte är också att öka eleven till
genomförande av väl underbyggda val i framtiden.
Under år 9 får elever och vårdnadshavare information om de olika gymnasieprogrammen.

Regler för datoranvändning på Himlaskolan
 Användarnamnen och lösenorden är personliga och lånas inte ut, eller används av någon annan
person.
 Olämplig användning av datorerna leder till avstängning från skolans datorer. Olämplig
användning är t ex att besöka olämpliga webbsidor, flytta tangentbord, muskulor och musar.
Sunt förnuft råder!
 Varje överträdelse leder till en viss tids avstängning från datorerna, beroende på vad eleven har
gjort för fel. Vid upprepade fall av felanvändning riskerar eleven att stängas av från datorerna
under resten av terminen.

Försäkring
Eleverna är olycksfallsförsäkrade genom skolan både på fritiden och under skoltid. Dock finns inga
försäkringar som täcker förlust av personliga tillhörigheter, utan då träder elevens hemförsäkring in.
Om du förlorar något; titta först hos vaktmästaren sedan hos fritid. Anmäl sedan förlusten på
expeditionen.

Elevskåp
Elever i åk 6-9 har tillgång till ett skåp. Förlorad nyckel ersätts av eleven/vårdnadshavaren med 70
kronor. Skolan har inga försäkringar som täcker förlust eller skada av personliga tillhörigheter, utan då
gäller den enskildes hemförsäkring. Elevskåp kan öppnas av skolans personal om misstanke finns
att man förvarar olämpliga föremål i skåpet!

Fotografering
Fotografering av elever och klasser sker den 1-2 september samt 5 september.
Tid och plats meddelas senare. Tänk på att inte bära huvudbonad, solglasögon eller annat
ansiktsskrymmande på skolfoton. Kompletteringsfoto kommer ske senare under höstterminen.

Ale Fritid på Himlaskolan
Dagtid:
Ale Fritid finns på Himlaskolan på dagtid. Fritidsledarna arbetar aktivt inom Trygghetsteamet och är
med vid tjejgrupper och killgrupper. Här finns mycket att göra t.ex. biljard, pingis, spel och kort.
Naturligtvis får man bara vara i caféet då man har rast eller håltimme.
Kvällstid:
Några kvällar i veckan förvandlas fritids på Himlaskolan till fritidsgården ”Lillen”. Här kan man hänga
med kompisar, aktivera sig med allt från pyssel, tv-spel, biljard till att se på film. Fritid ordnar också
temakvällar med olika aktiviteter och lovaktivitieter med utbyte med andra fritidsgårdar.
Fritidsledare på Himlaskolan:
Emely Hermansson
0704-320 199
Telefon till fritidsgård
0303-330 958

Himlaskolans bibliotek
Öppettider:
Tisdag 08:30-12:30
Torsdag
08:30-12:30
Telefon: 0303-330 427

