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VÄLKOMNA TILL ETT NYTT SPÄNNANDE LÄSÅR! 

 
 
I höst är vi 243 elever och 45 personal. Vi ska aldrig bli så stora att den lilla skolans 
fördelar försvinner. Vi har barn från förskoleklass till år 9 och vi har verksamhet på alla 
fyra våningarna. 
Fr.o.m. höstterminen 2018 är förskoleklass obligatorisk. 
 
 

VÅRA LOKALER 
 

Varje våning har ett färgtema 
 
 

 
  

Plan 3 - eld

•här huserar högstadiet

•bildsal, hemkunskapskök och restaurang Eldorado 

•expedition med bitr. rektor Karin Eiman Nilsson 

Plan 2 - luft

•här arbetar år 3, år 4 och år 5.  

•skolsköterska  Lena Areklätt,  speciallärare  Frida Landehag och Ulrika 
Nordgren

•rektorsexpedition med Malin Lundström

•skolexpedition med Marie Larsson ,Gunilla Nyberg Eriksson,        
Fredrik Lindau och Magnus Svensson

•kopiering, personal-och konferensrum, musiksal,bildsal och NO-sal 

Plan 1 - vatten

•här arbetar förskoleklass, år 1 och  år 2

•fritids, huvudkök och restaurang Waterloo finns på det här planet

•bildsal

Källare - jord

•här hittar du lokaler för fritids, slöjdsalar, personalduschar, 
omklädningsrum för elever samt  bibliotek
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ORGANISATION 
 

 

GDPR – Dataskyddsförordningen 
På vår hemsida kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter som ni lämnar till oss. 
http://www.karlskronamontessori.se/pages/karlskrona-montessori/gdpr.php  

 

SKOLANS VISION 
 

"Karlskrona Montessorifriskola skall genom medvetet arbete  
med eleven i centrum, tillhandahålla högkvalitativ verksamhet  

som initierar medvetna samhällsmedborgare  
med insikt om sin egen kompetens" 

 
 

Vi förverkligar visionen med 
 
 

Vår värdegrund 
 

Våra värdeord 
 

Montessoripedagogiken 
 

 
  

Rektor

Malin Lundström

Ledningsfunktion

Malin Lundström - rektor 

Karin Eiman Nilsson - bitr rektor

Magnus Svensson - fritids

Köansvar

Malin Lundström , F-6

Karin Eiman Nilsson , 7-9

Ekonomi/administration/IT

Marie Larsson

Gunilla Nyberg Eriksson

Fredrik Lindau

Styrelse

Maria Hero

Karl-Olof Nilsson

Eric Ullström

http://www.karlskronamontessori.se/pages/karlskrona-montessori/gdpr.php
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VÄRDEGRUND 
 
 
Vår värdegrund är en viktig plattform som förmedlar vilka värderingar verksamheten bygger på.  
 
Eleven i centrum 
 
Vi är här för elevernas skull och vill vara med och skapa balans i deras utveckling. Vi vill främja 
den individuella utvecklingen genom frihet och ansvar utifrån elevens mognadsnivå och för att 
eleven ska bli medveten om sin egen kompetens. 
 
 
Hög kvalité på det vi gör i stort som smått 
 
Oavsett vad vi gör så vill vi göra det med hög kvalité - för en stark trovärdighet och för allas 
bästa.  
 
 
Respektfullt bemötande 
 
Alla (elever, föräldrar, personal) ska känna att de har möjlighet att komma till tals och bli bemötta 
med respekt. Varje människa är och ska få vara unik. Vi vill ta tillvara på våra och andras 
olikheter. Alla ska kunna känna att ”Jag duger som jag är”. Genom att möta andra som man 
själv vill bli bemött skapar vi ett respektfullt möte människor emellan. 
 

Förberedd miljö 
 
Väl förberedd, anpassad och vacker miljö är viktig för att alla ska trivas. Respekten för miljö och 
omgivning skapar vi genom gemensamt ansvar och delaktighet i planerande och skötsel. 
 
 
 
 

  

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ7e6qlNbVAhXMK5oKHfEBAiAQjRwIBw&url=http://skdgbelce.webnode.sk/&psig=AFQjCNG_a50AQd1RHP5M545_48FbZDckaw&ust=1502780645724176
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VÅRA VÄRDEORD 
 

Våra värdeord finns med oss varje dag! 
 
 
 

 
Glädje 
Att få lyckas på mina villkor  
Att få känna gemenskap med elever och personal  
Uppmuntran till och tid för varandra  
 
Hänsyn/Respekt 
Vi hälsar alltid på varandra  
Att bry sig om alla och visa empati 
Vara lyhördhet för olikheter  
Öppenhet, för andra förslag och andras åsikter  

Engagemang 
Intresse för det vi gör  
Att få medverka och påverka skapar engagemang och motivation 
Utveckling som bibehåller engagemanget  
Goda kontakter mellan personal-föräldrar-elever  

Kvalitet  
I stort och smått, utåt och inåt 
Kompetent personal genom utbildning och fortbildning 
Tydlighet i vad vi står för och vad vi har för mål  
Anpassad och väl förberedd miljö  
 
Trovärdighet 
Att skapa och känna tillit och förtroende  
Dela samma värderingar för att sträva åt samma håll  
Gemensamt språk och samma budskap skapar tydlighet  
Leva upp till det vi lovar, eller inte lovar  
Vi är människor – ibland blir det fel  
Ärlighet  

 

  

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6xK2OkdbVAhWrHJoKHZaBAFoQjRwIBw&url=https://pixabay.com/sv/hj%C3%A4rtan-valentine-k%C3%A4rlek-romantik-264495/&psig=AFQjCNFJb-O33u9GK4v8Cn49PXZtH65raw&ust=1502779773396609
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MONTESSORIPEDAGOGIKEN 

 

 
 
Montessoripedagogiken grundades av Maria Montessori i Italien vid början av 1900-talet.  
Hon undervisade i pedagogik och var den första kvinnliga läkaren i Italien. Hennes 
läkarutbildning gav henne ännu en dimension i sitt pedagogiska arbete. 
Maria började intressera sig av inlärningsstrategier med ett holistiskt synsätt (helhetssyn).   
 
Hon förstod att inlärning kan underlättas av:   
 

 konkret material    

 ordning och reda i miljön  

 pedagoger som möter varje barn på sin nivå  

 möjligheten att arbeta med sådant som intresserar barnet  

 möjlighet att växa genom eget ansvar  

 
Maria Montessori sa: "Hjälp barnet att hjälpa sig själv." 
 
På Karlskrona Montessorifriskola vill vi utmana och utveckla eleverna och verksamheten med 
hjälp av Montessoripedagogiken. De viktigaste Montessoribegreppen arbetar vi med så här: 

 
En förberedd och god arbetsmiljö 
 
Den förberedda miljön är en viktig del av en Montessoriarbetsplats, den skapar bra 
förutsättningar för ordning och reda.  
En ordnad miljö där var sak har sin plats skapar trygghet, tydlighet och inspirerar till motivation 
att lära.  
 
Våra elever får tidigt lära sig att ta ansvar för sina saker och sin arbetsmiljö genom att vara 
delaktiga.  
Våra ramar och trivselregler är skapade tillsammans med eleverna, dessa ramar följer vi för 
allas välmående och trevnad.  
 
Lokalerna vi vistas i ska vara tilltalande och anpassade efter de elever som finns där. Viktigt 
med en lugn miljö för våra elever. 

  

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJydnilNbVAhXIPZoKHcrJDR0QjRwIBw&url=https://edukalife.blogspot.com/2015/07/biography-maria-montessori-teacher.html&psig=AFQjCNG_a50AQd1RHP5M545_48FbZDckaw&ust=1502780645724176
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Individualisering och samarbete 
 
Att möta varje elev där de befinner sig är en skyldighet som alla Sveriges skolor har idag - hos 
oss är det en självklarhet. Montessoripedagogiken bygger på just detta. Varje elev ska få 
möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och i den takt och ordning som eleven 
behärskar.  
 

Vi använder mycket konkret materiel, framförallt i de lägre åldrarna.  

Här fungerar det vackra montessorimaterielet som en bra plattform 
och kompletteras med moderna materiel.  
Även elever i de högre klasserna har konkret materiel som är 
anpassat till undervisningen. 
 
 
Möjligheten att få arbeta med det som eleven är intresserad av för stunden är en frihet som 
Montessoripedagogiken vill ge. Under arbetspassen kan eleven, utifrån planeringen, få frihet att 
välja vad man vill arbeta med, inte om man vill arbeta. Man kan också ges frihet att välja hur 
länge man vill arbeta med något.  
 
Den individuella arbetscykeln ska helst inte störas av raster. I de fall det passar kan eleven själv 
få välja när man tar sin paus/fruktstund. För de elever som inte klarar av friheten finns 
pedagogerna och till hjälp.  
 
En elev som är trygg i sig själv och som känner sin egen kapacitet blir trygg och väl fungerande i 
en grupp och i samarbete med andra. Vi tränar eleverna i att samarbeta i många olika 
sammanhang. I samarbete med andra lär vi oss att respektera varandra och att ta tillvara på 
varandras olikheter. 
 

Frihet – ansvar 

Genom en ansvarsfull frihet stärks vi som människor.  Ett grundläggande Montessoribegrepp är 
”Hjälp mig att göra det själv”.  

Eleverna uppmuntras till att ta eget ansvar och att stå för sina handlingar. I 
tidiga åldrar börjar vi träna på eget ansvar både gällande praktiska 
vardagsövningar, planering av sitt skolarbete, att nå uppsatta mål, att 
fullfölja sina uppgifter och att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt.  

När vi kommer till högstadiet handlar det mycket om projektbeskrivningar och målbeskrivningar 
som ligger till grund för arbete och utvärdering. Ingen elev ska dock ha mer ansvar än han/hon 
klarar av för tillfället, vi arbetar för en strukturerad frihet och en frihet inom vissa ramar.  

Återkoppling 
 
Vi lär oss och utvecklas genom återkoppling och reflektion, såväl individuellt 
som tillsammans. Eleverna får träna sig i att reflektera och återkoppla över sitt 
agerande och sitt lärande i många olika sammanhang under sin skoltid.  
 

 
 

Detta skapar en god grund till självkännedom och trygghet som i sin tur bidrar till mognad. Vi 
värnar om ett nära samarbete med en rak och tydlig kommunikation mellan hem, skola och elev.  
 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifhKezkNbVAhXDQpoKHRToCV4QjRwIBw&url=https://www.aliexpress.com/popular/mathematics-teaching.html&psig=AFQjCNGV_PSE_c1Mu2034OL5eZ8SsolJ8Q&ust=1502779589940297
http://www.metodbanken.se/wp-content/uploads/2011/02/fr_gamentorn220_144107s.jpg
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTuOnJk9bVAhXLHJoKHSXYBWUQjRwIBw&url=https://www.majema.se/min-skoldagbok-lilla-gul&psig=AFQjCNGee0ePd0vQw4btKD3c7zH6PCj-Lg&ust=1502780446405682
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Förstärkt Engelska och Idrott/Hälsa 
 
Förstärkning i idrott/hälsa och engelska var ett beslut som togs vid skolans uppstart. Vi vill 
förbereda våra elever för framtiden och anser att en god förmåga och starka kunskaper i 
engelska är bra. Idrott och Hälsa ser vi som hälsofrämjande och något som vi gärna vill ge våra 
elever mycket av. Vi ger våra elever mer undervisningstid i dessa två ämnen än vad skollagen 
kräver genom att använda timmarna som heter ”skolans val”. 
 
Vårt arbete med förstärkt engelska: 
 

 Utökad timplan  

 Vi börjar arbeta med engelskan redan i förskoleklass 

 Skolgemensamma temadag varje termin 

 Arbetar med läsloggar år 1-4 samt gemensamma klassböcker år 5-9 

 Fadder-engelska mellan äldre och yngre elever på skolan 

 Integrera engelskan i andra ämnen - ”A touch of english” 

 Tillåtande klimat i klassrummet skapar trygga elever som vågar prova och utmana sig 
själva.   

 Använda engelska språket i skolvardagen på ett enkelt, lekfullt och nyfiket sätt 

 Målsättning att eleverna i år 9 får möjlighet att åka till England på klass/studieresa. 
 

Vårt arbete med förstärkt Idrott och Hälsa: 
 
Vad det gäller Idrott och Hälsa så ser vi viljan och glädjen till rörelse som det viktigaste. Förutom 
att ha idrott inomhus i idrottshall har vi även friluftsliv utomhus och då oftast i närmiljön. Vår 
ambition är att eleverna ska få åka på vinterutbildning i Sälen när de går i år 7.  

 

 

 

 

  

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO1tXokNbVAhWDHpoKHVF1CUsQjRwIBw&url=https://smabarnspedagogik2017.wordpress.com/2017/01/12/samarbete-en-rod-trad-i-den-nya-planen-for-smabarnspedagogik/&psig=AFQjCNG7YMkE9_1C-TkBs-h03_OvSc7Lsw&ust=1502779684284279
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PRIORITERADE MÅL 2018/2019 
 
 

Likabehandlingsplanen 
 
Extra stimulans 
Vi ska arbeta för att öka elevernas möjlighet till och känsla av att de får uppgifter som 
utmanande genom att: 
 

 Öka elevernas medvetenhet om att det finns möjlighet till extra stimulans och utmanande 
uppgifter. 

 Se över våra uppgifter och arbetsområden och skapa mer möjligheter till extra stimulans 
och utmaning. 

 
 
Mer åldersblandade aktiviteter 
Våra utvärderingar visar tydligt att både elever och personal ser vinster i de åldersblandade 
aktiviteter som sker. Vill ska arbeta för att öka antalet tillfällen där vi samverkar mellan olika 
klasser och åldrar. Det kan vara allt från större aktiviteter som berör alla klasser till mindre 
samarbeten mellan färre grupper och ämnen.  

 
 

 
Skola  
 
Digitalisering 
Den 1 juli 2018 revideras vår läroplan och vissa kursplaner. Förändringarna innebär bl.a. att 
digitaliseringen med nedanstående 4 aspekter lyfts fram och tydliggörs:  
 

 Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället 

 Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier 

 Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt 

 Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling 
 

För att kvalitetssäkra och utveckla kommer vi att: 
 

 Tolka innebörden av förändringarna i läroplan och kursplaner.  

 Kartlägga vad vi behöver utveckla och ev. förändra. 

 Skapa tydliga målstolpar gällande den digitala kompetens som eleverna ska utveckla. 

 Implementera målstolparna i verksamheten genom kollegialt lärande och pedagogiska 
processer.  

 
 
Programmering 
Den 1 juli 2018 revideras vår läroplan och vissa kursplaner. Förändringarna innebär att 
programmering kommer införas i framför allt ämnena matematik och teknik.  
 
För att kvalitetssäkra och utveckla kommer vi att: 
 

 Tolka innebörden av programmeringen i läroplan och kursplaner och kartlägga vårt 
utvecklingsbehov. 

 Skapa tydliga målstolpar gällande programmeringskunskaper som eleverna ska utveckla. 

 Implementera målstolparna i verksamheten genom kollegialt lärande och pedagogiska 
processer. 

 Utbilda den personal som ska undervisa i programmering.  
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Mer rörelse 
Vi ska arbeta för att förstärka skolans idrottsprofil. Det ska märkas tydligare att skolan har en 
förstärkning av idrott. Målsättningen är att skapa en plan för hur vi jobbar med fysisk rörelse och 
hur vi får in daglig rörelse i verksamheten. Vi vill även öka elevers medvetenhet hur fysisk 
aktivitet påverkar hälsan positivt. Ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och på detta 
sätt utveckla intresse för fysiskaktivitet. 
Vårt arbete blir att kartlägga: 

 elevernas rörelse under skol- och fritidsdagen.  

 vilken fysisk aktivitet vi som skola erbjuder under skol- och fritidsdag 

 vilka insatser som behövs göras för att vi ska kunna erbjuda skolans elever mer rörelse 

 
När vi gjort denna kartläggning utgår vi från resultat och arbetar utvecklande för att nå vårt mål.  

 
 
 

Språkutvecklande arbetssätt 
Under läsåret ska vi arbeta för att skolans elever ska känna sig säkrare på hur man skriver 
resonerande och argumenterande texter och hur man förhåller sig till sina källor. Vi kommer 
också att utveckla vår medvetenhet och kompetens gällande SvA, svenska som andraspråk. Vi 
kommer att bygga upp arbetet utifrån följande: 
 
Att skapa argumenterande och resonerande texter 

 Källkritiska frågor och principer 

 Skriva referat 

 Källhänvisa i text 

 Skriva argumenterande texter 

 Resonera i flera steg 
 
Undervisningsmodeller 

 Cirkelmodellen 

 Dictogloss    
 
Språkutvecklingsanalys och Formativ bedömning 

 Performansanalys 

 Goda bedömningsexempel 
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Fritidshem  
 
Språkbruk och respektfullt beteende 
Vi ska fortsätta att arbeta med ett gott språkbruk och det viktiga respektfulla beteendet mot 
varandra. Detta ska vi göra i det dagliga arbetet och genom temavecka, kompisprat, pyssel m.m. 
 
Stimulera de äldre barnen på fritids 
Vi har ett ökat antal äldre barn på fritids. Genom medvetet arbete och planering ska vi arbeta för 
att stimulera våra äldre barn. I samverkan med eleverna vill vi bygga upp en kreativ och 
varierande verksamhet som utvecklar. Exempel på aktiviteter som kan bli aktuella: 

 Fritidsgården  

 Textilslöjd 

 Drama 

 Fotboll 

Digitalisering 
Förändringarna i läroplanen gällande digitalisering och programmering berör även fritids 
verksamhet. Vi kommer att arbeta med att:  

 Tolka innebörden av förändringarna i läroplan och kursplaner.  

 Kartlägga vad vi behöver utveckla och ev. förändra. 

 Skapa tydliga målstolpar gällande den digitala kompetens som eleverna ska utveckla. 

 Implementera målstolparna i verksamheten genom kollegialt lärande och pedagogiska 
processer.  

 
 
 
Skolmåltid 

 
Vegetarisk lunch 1 gång/veckan 
Vår målsättning är att laga vegetarisk lunch 1 dag/veckan.  
 
Alternativ rätt som passar fler  
Vi har många elever med olika anpassningar som kräver alternativa rätter. Vår ambition är att 
laga lunch som passar fler och på det sättet minska på alternativen.  
När det krävs alternativ rätt så är ambitionen att den också ska passa så många som möjligt.  

 
 
 
Lokalvård 
 
Vi fortsätter arbeta för att minska de stora arbetsbelastningarna under skolloven genom att göra 
de olika storstädnings-insatserna vid olika lov.  
Elevernas medverkan för en god miljö är viktig och skall även fortsättningsvis belysas av alla 
vuxna på skolan.   



13 
 

LIKABEHANDLINGSPLAN 
 
 
Ett viktigt mål för Karlskrona Montessorifriskola är att ni och era barn ska känna er 
välkomna och trygga i skolan. Vi har en likabehandlingsplan som beskriver hur vi arbetar 
för allas trygghet och trivsel. Vill du ta del av den så finns den på 
www.karlskronamontessori.se och i informationsstället utanför expeditionen. 

INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANER 
 
Som elev och förälder ska du få ta del av skriftligt 
omdöme i år 1-5 i anslutning till det terminsvisa 
utvecklingssamtalet. I år 6-9 får eleverna 
terminsbetyg istället för omdöme.  
 
Alla elever i år 1-9 upprättar en individuell 
utvecklingsplan i samband med utvecklingssamtal 
eller ämneslärarträffar. Detta görs i samråd med 
berörda och ansvariga lärare.  

UTVECKLINGSSAMTAL/ÄMNESLÄRARTRÄFF 
 
Varje termin kallar mentor till ett utvecklingssamtal/ämneslärarträff. I anslutning till detta 
ska ni som föräldrar få en nulägesbeskrivning av elevens utveckling i skolan. 
Om man befarar att det kan bli svårt att uppnå målen ska en pedagogisk utredning 
göras och ev. ett åtgärdsprogram skrivas och nytt möte bokas för avstämning tätare än 
samtalets tidsram medger.  
 
Utvecklingssamtalet/ämneslärarträffen är en viktig stund för våra barn och ungdomar, då 
är allt ljus på dem, och det ska vi unna dem. Lärarna har förberett samtalen och har ofta 
andra föräldrar som väntar, därför ber vi er att komma i tid och att lämna syskon hemma 
så att tiden tillsammans blir så effektiv som möjligt. 
Samtalet är inte enbart ett erbjudande utan en viktig plattform för oss pedagoger att 
forma arbetet runt era barns utbildning.  

BETYG 
 
Man får sitt första betyg på hösten i år 6. Betygen är målrelaterade. Målen finns i de 
kursplaner och den läroplan som skolverket gett ut.  
För att våra elever och ni föräldrar på högstadiet lätt ska kunna vara med i processen 
som utvecklingssamtal och betyg innebär, har vi arbetat fram mallar som ska användas 
för att beskriva betygskriterier, målkriterier och även projekt/tema/arbetsområdes-
beskrivningar. 
 

http://www.karlskronamontessori.se/
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ELEVVÅRD 
 
Era barn erbjuds: 
 

 Utbildad/kompetent personal som brinner för sitt arbete 

 Mat tillagad på skolan 

 Fina och ändamålsenliga lokaler, ex NO, trä- och metallslöjd, textilslöjd 

 Fräscha toaletter 

 Vacker utemiljö 

 Skolsköterska 3 dagar i veckan, skolläkare vid behov samt skolcoach 

 Tillgång till psykolog, kurator och modersmålsundervisning 

 
Varje år genomförs skyddsrond och allergirond där det ska finnas med ett elevombud. 

FÖRSÄKRINGAR 
 
Era barn är genom kommunen olycksfallförsäkrade hos PROTECTOR försäkring. För mer 
information ta kontakt med Gunilla Nyberg Eriksson. 

LEDIGHET 
 
Vi är tacksamma om ni försöker lägga semesterresor då 
våra elever har lov.  
 
OBS! Viktigt att tänka på att år 3,år 6 och år 9 har 
nationella prov. Under dessa perioder beviljas inga 
ledigheter.  
 
För mer exakt tid ta kontakt med elevens mentor, rektor 
eller gå in på www.skolverket.se. 
 

Enligt skollagen kan lärare bevilja upp till tio dagars 
ledighet. Därefter beslutar rektor och i vissa fall 
styrelsen. Vårt uppdrag är att ge era barn/ungdomar 
den utbildning som skollagen säger.  

 
Ett läsår har ca 180 dagar, vi behöver majoriteten av de dagarna för att kunna fullfölja 
uppdraget. Om ert/era barn ska vara lediga från skolan mer än tre dagar ska en 
ledighetsansökan fyllas i. Tänk på att lämna ansökan i god tid. Blanketten finns på hemsidan 
www.karlskronamontessori.se eller fråga mentorn om ett ex av ansökan. 
 
Inför lov och ledigheter vill vi påminna er som har barn på vårt fritids om att det är viktigt att ni 
meddelar om barnen inte kommer. Vi dimensionerar personalen efter hur många barn som är 
anmälda att vara på plats och om 1/3 av dem inte dyker upp är det för mycket personal i tjänst. 
Att det blir så här kan tyckas skönt för personalen, men de pengarna som överdimensioneringen 
kostar skulle istället kunna användas till fortbildning, vikarie mm.  

http://www.karlskronamontessori.se/
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NATIONELLA PROV LÄSÅRET 2018/2019 
 
 
Årskurs 3 
 
Ämnesproven i matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 ska 
genomföras i skolor under perioden 11 mars – 17 maj 2019 (vecka 11-20) 

 

Årskurs 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. 
Provperioden är under veckorna 45–50.  

Ämne Delprov Vecka Provdatum 

svenska, svenska som andraspråk  A 45-50 5 nov - 14 dec 2018 

svenska, svenska som andraspråk B1+C1 6 ti 5 feb 2019 

svenska, svenska som andraspråk B2+C2 6 to 7 feb 2019 

engelska A 45-50 5 nov - 14 dec 2018 

engelska B 15 mån 8 apr 2019 

engelska C 15 ons 10 apr 2019 

matematik A 

 

45-50 5 nov – 14 dec 2018 

matematik B+C 

 

19 mån 6 maj 2019 

matematik D+E 

 

19 ons 8 maj 2019 

 

 
  



16 
 

Årskurs 9 

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. 
Provperioden är under veckorna 45–50.  

Ämne Delprov  Vecka Provdatum 

svenska, svenska som andraspråk A 45-50 5 nov - 14 dec 2018 

svenska, svenska som andraspråk B 11 ti 12 mars 2019 

svenska, svenska som andraspråk C 11 to 14 mars 2019 

biologi/ fysik/ kemi A1+A2+A3  14 on 3 april 2019 

biologi/ fysik/ kemi B fr.o.m. v. 

11 

icke tidsbunden 

engelska A 45-50 5 nov - 14 dec 2018 

engelska B 15 ti 19 april 2019 

engelska C 15 to 11 april 2019 

geografi/ historia/ religionskunskap/ 

samhällskunskap 

A 19 ti 7 maj 2019 

geografi/ historia/ religionskunskap/ 

samhällskunskap 

B 19 to 9 maj 2019 

matematik A 45-50 5 nov - 14 dec 2018 

matematik B+C 20 on 15 maj 2019 

matematik D 20 fr 17 maj 2019 
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SJUKANMÄLAN 
 
Om ert barn blir sjukt ska ni ringa till den avdelning barnet går på eller till barnets mentor, se 
telefonnummer till skolans avdelningar på sidan 18. 
 
 

PRAO  
 
Kontakten med verkligheten är oerhört viktig för våra elever. Prao är ett sätt att skapa kontakter 
och referenser till samhället utanför skolan. Vi är tacksamma om ni som föräldrar kan tänka er 
att ta emot elever på era arbetsplatser. Vi har planerat som följer: 
 
År 8 – 2 veckor på hösten v 46-47  
 
Om ni är intresserade av att ta emot elever, skicka ett mail till Karin Eiman Nilsson, 
karin@karlskronamontessori.se. 

CYKELFÄRDER 
 
Gemensam cykelfärd 

 
 Cykling i grupp kan förekomma fr.o.m. åk 4 

 Hänsyn ska tas till såväl trafiksituation som elevers mognad 

 Minst två vuxna bör cykla med en grupp, en av dem först och den andra sist 

 Elever ska använda cykelhjälm, även om de är äldre än 15 år. Det ska finnas några 
hjälmar för utlåning på skolan 
 

Cykling på egen hand 
 

 Elever kan få cykla på egen hand till och från en bestämd samlingsplats fr.o.m. åk 6 utan 
att skolan fått särskilt medgivande från förälder. 

INFORMATION 
 
Varje vecka får elever/föräldrar en veckoinformation – år F-6. Den finns också på hemsidan. 
Pythagoras använder Outlook-kalendern för information till elever och föräldrar. 
Om ni inte får information via mail är det viktigt att ni genast hör av er till Fredrik Lindau, 
it@karlskronamontessori.se eller till personal på avdelningen. 
 
Utanför expeditionen kan du hitta bl.a. Lokal Arbetsplan för skola/fritids, Skolinformation – det 
här bör du veta, Verksamhetsplan för skolhälsovården, Likabehandlingsplan, Handlingsplan vid 

kris och katastrof, Verksamhetsplan för elevhälsan, Arbetsmiljöplan, foldrar. 

 

IT 
 
Skolans hemsida ligger på www.karlskronamontessori.se. För att uppdatera eller anmäla att 
man vill finnas med på sändlista för att få meddelande via mail så skickar ni ett mail till 

it@karlskronamontessori.se. 

mailto:karin@karlskronamontessori.se
mailto:it@karlskronamontessori.se
http://www.karlskronamontessori.se/
mailto:it@karlskronamontessori.se
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 AKTIVITETSGRUPPER 
 
Skolråd - består av representanter från föräldrar, elevråd, personal, skolledning. Styrelse vid 
behov. 
 
Elevråd - Består av representanter från varje elevgrupp och ansvarig personal.  
 
Matråd – Kökspersonal, Cecilia Bovbjerg och Johanna Fagerström träffar elevrepresentanter 
från år F-5. 
 
Miljöråd – Jannica Lundin driver miljörådet tillsammans med intresserade elever i år F-5. 
 
Skol-IF - driver tillsammans med elever föreningen där man har olika aktiviteter och ansvar över 
året. 
 

 

 

FÖRÄLDRAR 
 
Vi ser er föräldrar som en tillgång i vårt arbete. Ni är experter på era barn, som hjälper oss att 
lägga bitarna på plats för att få en helhetssyn på barnen.  
När en förälder kommer med en fråga ser vi det som en öppning till utveckling. Genom er 
föräldrar har vi också tillgång till stora delar av övriga samhället. 
 
På skolan finns ett skolråd vilket består av representanter från föräldrar, personal och 
skolledning. Rektor är sammankallande.  
 

Varje höst utses nya klassföräldrar.   

 

KLASSKASSOR/KLASSFÖRÄLDRAR 
 

Vid höstens första föräldramöte i förskoleklassen utses 2 klassföräldrar. Samtidigt gör man 
också en fördelning så att det finns klassföräldrar för resterande terminer. 
Varje läsår är 4 föräldrar klassföräldrar (undantag hösten i förskoleklass). Man sitter 1 år som 
klassförälder. Vid vårterminen hoppar två nya klassföräldrar in i F-klassen, sedan gör man ett 
byte varje termin av två av föräldrarna så att det alltid finns ¨gamla¨ och ¨nya¨ föräldrar.  
Varje klass brukar också ha en kassör. Magnus Svensson är kontaktperson om ni har frågor runt 
detta. 
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ANGÅENDE KLASS-/STUDIERESOR OCH LÄGERSKOLOR 
 
 
Vision och värdegrund 
 
När skolan startade 2001 planerade huvudmannen hur de ville lägga upp rutiner och principer 
runt resor och lägerskolor. De ville bland annat flytta fokus från klassresor till att skapa 
kombinerade klass-/studieresor. Viktigt var att alla skulle kunna delta.  
Detta dokument beskriver hur vi arbetar för att förverkliga vår vision gällande lägerskolor och 
klass-/studieresor. 
 
Inledningsvis vill vi tydligt förmedla våra grundläggande tankar: 
 

- Alla elever ska ges möjlighet att följa med och delta oavsett ekonomiska förutsättningar 
och engagemang i planerade aktiviteter. 
 

- Det är varje klass (föräldrar och elever) som i tidiga skolår tar ett demokratiskt beslut om 
huruvida de skall engagera sig och arbeta för att få ihop pengar till en klass-/studieresa i 
år 9 (till ett engelsktalande land).  

 
- Det är föräldrar och elever som lägger upp en plan för hur de ska agera för att få ihop 

den summa som behövs för att kunna betala halva klass-/studieresan i år 9. 
  

- Den person som utses som kassör bör agera ödmjukt och hänsynsfullt utifrån varje 
enskild familjs förutsättningar.  

 
- Skolan anordnar ett antal aktiviteter under skolåren där det skapas möjligheter för att få 

in pengar till klasskassan om föräldrar och elever visar på engagemang och vilja.  
 

- Om det finns meningsskiljaktigheter i en klass runt ovanstående punkter är det viktigt att 
detta förmedlas till rektor eller huvudman. 

 
 

Skollagen om avgifter 
 
10 § Utbildningen ska vara avgiftsfri. 
Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en 
tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider. Avgifter i samband med ansökan 
om plats får inte tas ut. 
 
11 § Trots 10 § får det förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för 
eleverna. 

I samband med skolresor och liknande aktiviteter får det, trots övriga bestämmelser i denna lag, 
i enstaka fall under ett läsår förekomma kostnader som ersätts av vårdnadshavare 
på frivillig väg. Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla elever. Ersättningen får inte överstiga 
huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i aktiviteten. Skollag (2010:800) 
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Plan för klass-/studieresor och lägerskolor 
 
Under sin tid på Karlskrona Montessorifriskola planerar vi för att eleverna ska få vara med om 
följande: 
 
År F-3  Lägerskola på våren med övernattning för år 2-3. 
År 4-6  Lägerskola på hösten med övernattning. 
År 7 Vinterutbildning/Skidresa i januari 
År 9 Klass-/studieresa till engelsktalande land under hösten. 
 
Aktiviteterna ovan ska inte innebära något annat än obetydliga kostnader då det gäller 
ekonomin. Resan i år 9 innebär dock en insats från eleverna från F-klass till år 8 eftersom det 
förutsätter att klasskassan kan stå för halva kostnaden. 
 
 

Klass-/studieresa till engelsktalande land i år 9 
 
Vi planerar för att resan kommer att bestå av: 
  

 Flygresa till en av Londons flygplatser  

 Engelskundervisning med inhemsk engelsklärare ca 15 h/v. 

 Dagsbesök i London 

 Utflykter  

 Boende i familj med halvpension 

 Kvällsaktiviteter 

 Gemensamma luncher 
 
Målet är att alla ovanstående kostnader ingår i resans pris och att det bara är eventuella 
fickpengar som eleven själv bidrar med. Skolan betalar halva kostnaden för resan. Andra halvan 
står klasskontot för. 
  

FRITIDSHEM 
 
Fritids på Karlskrona Montessorifriskola arbetar efter en lokal arbetsplan.  
På fritids brukar vi ha olika aktiviteter för att barnen ska få prova sig fram och kanske hitta en 
hobby eller en aktivitet som passar dem. Vi försöker hela tiden anpassa verksamheten efter 
barnens intresse och behov. 
 
Varje dag vid skolans slut startar fritids med att vara ute. Då är det fri lek och vår fina skolgård 
erbjuder en hel del roliga aktiviteter att göra. Vi föredrar socialt samspel före datoranvändning, 
men barnen kan få sitta vid datorerna en stund och spela spel eller rita.  
Vi har 3 fritidshemsavdelningar med totalt ca 120 barn i åldrarna 6-12 år.  
 
Fritidshemsansvarig är Magnus Svensson, magnus@karlskronamontessori.se 
 
Om du har några frågor om blanketter eller faktura så kontakta Magnus Svensson eller Marie 
Larsson på expeditionen. Blanketter för att ändra schematider eller inkomst kan du hitta på 
hemsidan www.karlskronamontessori.se eller be personalen om en blankett. 
 
 
 
 
 

mailto:magnus@karlskronamontessori.se
http://www.karlskronamontessori.se/
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SLUTLIGEN 
 
 

Skolan är till för eleverna – framtidens vuxna 

 

 

På väg mot samma mål 

 

 
  

Hälsningar   

Alla vi på Karlskrona Montessorifriskola      
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TELEFON OCH MAIL 

 

Skolans växel 312580 
Rektorsexpedition 312581 
Binomen 312582 
Trinomen 312583 
Skolsköterska 312584 
Abakus 312585 
Administration 312586 
Pythagoras 312588  
Ekonomi 312590 
Restaurang – kök 312591 
 

 
Skolledning 
 
Rektor Malin Lundström 0455-312581 malin@karlskronamontessori.se 
 0708-741112 
 
Bitr rektor Karin Eiman Nilsson 0703-782446 karin@karlskronamontessori.se 
 
Fritidsansv. Magnus Svensson 0455-312581 magnus@karlskronamontessori.se 
 0708-223540 
 
 
Administration 
 
Marie Larsson, ekonomi 0455-312590 mariel@karlskronamontessori.se 
 
Gunilla Nyberg Eriksson, adm. 0455-312586 gunilla@karlskronamontessori.se  
 
Fredrik Lindau, IT 0708-832210 fredrik@karlskronamontessori.se  
 
Karlskrona Montessorifriskola AB  info@karlskronamontessori.se  
Aklejavägen 4 
371 54  KARLSKRONA 
 
 
 

 
 

 

 

  

mailto:malin@karlskronamontessori.se
mailto:karin@karlskronamontessori.se
mailto:magnus@karlskronamontessori.se
mailto:mariel@karlskronamontessori.se
mailto:gunilla@karlskronamontessori.se
mailto:fredrik@karlskronamontessori.se
mailto:info@karlskronamontessori.se
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ANGÅENDE KLAGOMÅL  

 
I vår nya skollag finns följande att läsa i Kap 4 § 8  
 
”Rutiner för klagomål”  
Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. 
Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt ”  
I EduLexUs skolor och förskolor ser vi klagomål som signaler på att vi behöver reflektera 
över något som vi inte sett eller som vi inte tagit på tillräckligt allvar.  
Vårt mål är att alla barn, föräldrar och vuxna ska känna att de kan presentera åsikter både 
negativa och positiva.  
Vi som personal inser att alla har sin egen sanning och verklighet att utgå ifrån, vilket gör att 
vi måste lyssna in de åsikter som finns för att på ett respektfullt och nyanserat sätt hantera 
det som kommit fram.  
Föräldrar, barn och personal ska veta vart de kan vända sig om de vill bli hörda.  
 
I EduLexUs AB gäller följande när förälder/barn vill lämna klagomål  

Klagomål från barn och elever, vårdnadshavare eller annan lämnas till närmast berörd 
personal inom förskola, skola, fritidshem. 

Gäller ditt klagomål verksamheten i stort för en förskola, en skola, ett fritidshem, framför 
du detta till ansvarig förskolechef eller rektor. 

Klagomål gällande rektor lämnar du till styrelseordförande Eric Ullström   
( 0708-24 24 38). 

Klagomål mot fristående förskola, som står under kommunens tillsyn, lämnas till barn- 
och ungdomsförvaltningen. Kontaktuppgifter får du genom att ringa Barn- och 
ungdomsförvaltningen telefon 30 36 25. 

Klagomål som gäller fristående skolor och fritidshem lämnas till Skolinspektionen. 
https://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/ 

 

  

https://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/
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