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VÄLKOMNA TILL ETT NYTT SPÄNNANDE LÄSÅR! 

 
 

 
 
 

Karlskrona Språkfriskola erbjuder en verksamhet som utmanar språkutvecklingen  
i alla former utifrån varje barns möjligheter att nå sin optimala kompetens. 

 
Med språket som redskap ska alla få de kunskaper  

och färdigheter som rustar dem för framtiden. 
 

 Genom att stärka tilltron till den egna förmågan skapas elever  
som vill och vågar vara en aktiv del av samhället. 

 
 Karlskrona Språkfriskola ska vara en plats där alla vågar vara sig själva. 

 

 

 
 
 
 

Eos      Förskoleklass – år 1 

 
Morgonrodnadens 

 och gryningens gudinna 

Helios     År 2-3 

 
 
 
 

Solguden 

Iris    År 4-5 

 
Regnbågsgudinnan 

Atlas    År 6  

 
Titanen som håller upp himlen 



4 
 

VÄRDEGRUND 

 
De värden som ska genomsyra verksamheten för både elever och personal är: 
 
 

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 

Vi är människor – ibland blir det fel 

Kreativitet 

Frihet att skapa 

Utmanas i att se nya vägar till målet 

Trygghet 

Alla ska behandlas med respekt 

Goda kontakter mellan personal-vårdnadshavare-elever 

Gemensamt språk och samma budskap skapar trygghet och tydlighet 

Ärlighet 

Öppenhet 

En öppenhet i det vi gör i smått och stort 

Gemenskap 

Alla är en viktig del av skolan 

Ha roligt tillsammans 

 
Vår värdegrund ska prägla vår vardag 

 
 
 

 

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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VIKTIGA BYGGSTENAR I VÅRT ARBETE MED ERA BARN 

Skolans profil är språk  
Verksamheten byggs upp utifrån fyra centrala begrepp 

 
 Kommunikation – handlar om socialt samspel, samverkan med andra, kommunikation 

med sig själv. Skolan kommer medvetet att arbeta för att utveckla just dessa sidor hos 
barnen genom drama, rollspel, samtal, värderingsövningar, jag-duger-arbete m.m. Det är 
viktigt att bygga god tillit till sig själv för att kunna ha god tillit till sin omgivning. Självkänsla 
och självförtroende går hand i hand. 

 
 Lärande – grunden för allt lärande är att behärska läsa, skriva, tala och lyssna. Det finns 

mycket forskning och mycket kompetens på det här området om hur barn lär språk. Vi 
kommer medvetet att introducera en variation av arbetssätt med vilka eleverna kan tillägna 
sig de här färdigheterna. Med kunskap om sitt egna lärande, blir utveckling både roligare 
och lättare. Under hela sin skoltid kommer barnen sedan att använda och utveckla denna 
kunskap. Vi ger plats för nya metoder vid inlärning, vilket kommer ske parallellt med mer 
vedertagna sätt. Allt för att ge möjligheten för varje barn att hitta sin väg, sitt sätt att lyckas. 
 

 Media – idag är media en lika viktig del av barns liv och utveckling som böcker var för 100 
år sedan. Vi vill ge alla barn den kunskap de behöver för att hantera den nya och 
kommande verkligheten vad gäller media. Det kan dels handla om ren färdighetsträning vid 
datorn men också att förstå samband och att vara källkritisk. 

 
 Omvärldskontakter – genom att tidigt bygga upp sitt eget språk kan man enklare bygga 

vidare på andra språk som engelska, spanska, tyska och franska. Att tillägna sig mer än ett 
språk skapar förutsättningar för att aktivt kunna ta del av de möjligheter som erbjuds i 
omvärlden. För att få omvärlden närmre kommer vi att jobba för att få ett stort kontaktnät 
med människor med andra modersmål än svenska.  

LÄR ATT LÄRA 

Att ”lära att lära” stöder allt lärande. Genom varierade/strukturerade arbetssätt ska alla elever få 
kunskap om sitt eget lärande. Vi skapar en fysisk miljö som tillhandahåller praktiska och teoretiska 
utmaningar, samt en social miljö som kännetecknas av respekt för individen, personlig närhet och 
tät föräldrakontakt. All verksamhet sker med eleven i centrum. 
 

KASAM – ”känsla av sammanhang” 

Vår skola är en plats som ska tillgodose allas behov och samtidigt vara en källa till gemenskap.   
En plats att trivas och utvecklas på. Vi är nu en F-6 skola. Men fortfarande den lilla skolan, som 
skapar närhet mellan elever, vårdnadshavare och personal vilket ökar förutsättningarna för att alla 
ska få synas och utvecklas optimalt. 
När förutsättningarna är de rätta, blir utvecklingen rolig, lätt och lustfylld. Vår strävan att uppnå 
dessa förutsättningar sammanfattar vi i begreppet ”känsla av sammanhang”. 

Ur elevens perspektiv innebär detta: 

 Jag vet vad som förväntas av mig 

 Jag känner alla runt omkring mig 

 Vi har traditioner och rutiner som jag känner till 

 De vuxna ser mig och bryr sig om mig 

 Jag känner att jag lyckas 

 Jag är en viktig del av skolan 

Allt vi gör utgår från elevens behov. Med eleven i centrum struktureras och planeras vardagen. 

Individuellt arbete varvas med grupparbeten och parövningar. 
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ORGANISATION 

 

        

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

 

LIKABEHANDLINGSPLAN 
 
Ett viktigt mål för Karlskrona Språkfriskola är att ni och era barn ska känna er välkomna och trygga 
i skolan. Skolverket har lagstadgat om att vi måste ha en likabehandlingsplan. Den är en del av 
arbetet med trivsel och trygghet. Vill du ta del av den så finns den på www.karlskronasprakskola.se 
och i informationsstället i korridoren vid huvudentrén. 
 

UTVECKLINGSSAMTAL 
 
Varje termin inbjuder mentor till ett utvecklingssamtal. I anslutning till utvecklingssamtalet ska ni 
som vårdnadshavare få en nulägesbeskrivning av elevens utveckling i skolan. 
Alla skolor har rätt att utforma betygsliknande omdömen till alla elever. Om man befarar att det kan 
bli svårt att uppnå målen ska åtgärdsprogram skrivas och nytt möte bokas för avstämning tätare än 
utvecklingssamtalets tidsram medger.  
 
Utvecklingssamtalet 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 vårdnadshavare som väntar, 
därför ber vi er att lämna syskon hemma så att tiden tillsammans blir så effektiv som möjligt. 
Utvecklingssamtalet är inte enbart ett erbjudande utan en viktig plattform för oss pedagoger att 
forma arbetet runt era barns utbildning. 

 

INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANER 

 
Som elev och vårdnadshavare ska du få ta del av ett skriftligt omdöme i år 1-5 anslutning till det 
terminsvisa utvecklingssamtalet. På mötet upprättas en individuell utvecklingsplan (IUP). I år 6 får 
eleverna terminsbetyg istället för omdöme.  
 

Rektor

Annika Lundin

Ledningsfunktion

Annika Lundin - rektor 

Köansvar

Annika Lundin

Ekonomi/adm

Marie Larsson KMF

Louise Knutsson KSF

Fredrik Lindau,IT

Styrelse

Maria Hero

Karl-Olof Nilsson

Eric Ullström

http://www.karlskronamontessori.se/pages/karlskrona-sprakskola/gdpr.php
http://www.karlskronasprakskola.se/
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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.  

 

ELEVVÅRD 

Era barn erbjuds: 
 

 Utbildad/kompetent personal som brinner för sitt arbete 

 Mat tillagad på skolan 

 Egen idrottshall och uteidrott i Bastasjö friluftsområde 

 Vacker utemiljö 

 Skolsköterska 2 dagar i veckan, skolläkare vid behov samt skolcoach 

 Tillgång till psykolog, kurator och modersmålsundervisning 

Varje år genomförs skyddsrond och allergirond på skolan. 

 

 

FÖRSÄKRINGAR 

Era barn är genom kommunen olycksfallsförsäkrade hos Svedea AB. För mer information gå in på 
www.karlskronasprakskola.se – Blanketter, Olycksfallsförsäkring. 
 
 

LEDIGHET 

 
Vi är tacksamma om ni försöker lägga semesterresor då 
våra elever har lov.  
 
OBS! Viktigt att tänka på att år 3 och år 6 har nationella 
prov. Under dessa perioder beviljas inga ledigheter. 
För mer exakt tid ta kontakt med elevens mentor 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 ska en ledighetsansökan fyllas i. Tänk på att lämna 
ansökan i god tid.  
Blanketten finns på hemsidan www.karlskronasprakskola.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.karlskronasprakskola.se/
http://www.karlskronasprakskola.se/
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NATIONELLA PROV 

 
Under provdatumen beviljas inga ledigheter. 

 
Årskurs 3 
Ämnesproven i matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 ska genomföras i 
skolor under perioden: 9 mars-15 maj 2020(vecka 11-20). 
 
Årskurs 6 
De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andra språk genomförs i 
slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provtid som Skolverket har fastställt. 
Provperioden är under veckorna 45-50 2019. Skriftliga prov genomförs under vårterminen 2020. 
 

SJUKANMÄLAN  
 
Om ditt barn är sjukt ska ni ringa till skolan innan kl. 08.00 på telefon 0455-655983. 
Vi vill att du som vårdnadshavare ringer och sjukanmäler ditt barn varje dag, för att inga 
missförstånd ska ske. 

 

INFORMATION 

 
Varje vecka får ni ett veckomeddelande från er mentor med aktuell information via mail. 
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 skolan. 
 
I korridoren i informationsstället kan du hitta bl. a. Läroplan, Skolplan, Skolinformation, 
Verksamhetsplan för skolhälsovården, Likabehandlingsplan, Handlingsplan vid kris och katastrof, 
foldrar. 

IT 

 
Vi på skolan försöker att använda oss av e-post och hemsida för att informera och kommunicera 
med er. Skicka ett mail till it@karlskronamontessori.se om ni ändrar mailadress eller behöver 
komma i kontakt med någon angående det här med IT. 
 
Skolans hemsida finns på www.karlskronasprakskola.se.  
 

 

CYKELFÄRDER 

          Gemensam cykelfärd 
 

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

 Hänsyn ska tas till såväl trafiksituation som elevens 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. Hjälm för utlåning finns att 
tillgå på skolan. 
 
Cykling på egen hand 

 

 Elever kan få cykla på egen hand till och från en bestämd samlingsplats fr.o.m. år 6,utan att 

skolan fått särskilt medgivande från vårdnadshavare.  

mailto:it@karlskronamontessori.se
mailto:it@karlskronamontessori.se
http://www.karlskronasprakskola.se/
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VÅRDNADSHAVARE 

 
Vi ser er vårdnadshavare som en tillgång i vårt arbete. Ni är experter på era barn, och hjälper oss 
att lägga bitarna på plats för att få en helhetssyn på ditt barn och dess fortsatta utveckling.  
Ni är alltid välkomna att ställa frågor, vilket berikar och utvecklar vår verksamhet samt besöka 
skolan. En önskan är att ni tar kontakt med berörd mentor i god tid för att planera in ditt besök. 
Vi har elever som behöver förberedas i god tid, när det sker något schemabrytande som t.ex. ett 
besök av dig som vårdnadshavare. Tacksam för din förståelse i detta! 
På skolan finns ett skolråd vilket består av representanter från vårdnadshavare, personal, och 
rektor. Rektor är sammankallande.  
Varje höst på föräldramötet utses nya klassföräldrar, skolrådsrepresentanter och 
Valborgsgrupp(F-år 2). 

 
På skolan anordnar vi ”fixardag” då vårdnadshavare, elever och personal tillsammans jobbar med 

saker i ute/innemiljön. 

 AKTIVITETSGRUPPER 

 
  Skolråd - består av representanter från vårdnadshavare, personal och rektor. 

 

  Elevråd - Består av representanter från varje elevgrupp och personal.  

   

  

 

LÄGERDAG/LÄGERSKOLA 
 
 
Under sin tid på Karlskrona Språkfriskola planerar vi för att eleverna ska vara med om följande: 
 

  

 Lägerdag för alla elever på våren, med övernattning för år 3 

 

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 förkomma enstaka inslag som kan medförs 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 förkomma 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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FRITIDSHEMMET 

 
Eftersom helheten är viktig kommer skolan verka i nära samarbete med ”fritids”.  
Skolans och fritidshemmets pedagogiska verksamhet kompletterar varandra och arbetar efter 
läroplanen (LGR11). Vi erbjuder fritids från förskoleklass och upp till att eleven är 12 år. Du måste 
precis som i alla andra skolor, anmäla till kommunen om du vill ha fritidshemsplats hos oss. 
Ett av fritids mål är att anpassa aktiviteterna till barnens behov och intresse. Fritids är också en 
naturlig plattform för kommunikation. Det sociala samspelet är en viktig del och det vill vi 
uppmuntra genom att spela spel, pyssla och leka inne och ute tillsammans. 
 
Rutiner och tider 
Fritids öppnar kl. 06.30 varje morgon. Frukost serveras fram till kl. 07.30. Senast kl. 07.15 ska elev 
komma om de ska äta frukost hos oss så att de hinner äta i lugn och ro. Alla elever är ute på 
skolgården mellan kl.07.30-8.00.fram till skolan börjar. Mellanmål serveras varje eftermiddag. 
Fritids stänger kl.17.30.  
Om du har några frågor om blanketter eller fakturor så kontakta Marie Larsson,  
0455-312590 eller mariel@karlskronamontessori.se. Blanketter för att ändra schematider eller 
inkomst kan du hitta på hemsidan www.karlskronasprakskola.se eller be personalen om en 
blankett. 

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 förskola 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 elever, vårdnadshavare 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.  
 
Vårdnadshavare, elever och personal ska veta vart de kan vända sig om de vill bli hörda.  
 
I EduLexUs AB gäller följande när vårdnadshavare/elev 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 mot förskolechefs och rektors tjänsteutövning lämnar du till styrelseordförande Eric 
Ullström (0708-24 24 38). 

Klagomål mot fristående förskola, som står under kommunens tillsyn, lämnas till 
Kunskapsförvaltningen. Kontaktuppgifter får du genom att ringa telefon 30 36 25. 

Klagomål som gäller fristående skolor och fritidshem lämnas till Skolinspektionen. 
https://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/Att-anmala-till-Skolinspektionen/gor-din-anmalan-
har/  

mailto:mariel@karlskronamontessori.se
http://www.karlskronasprakskola.se/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/Att-anmala-till-Skolinspektionen/gor-din-anmalan-har/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/Att-anmala-till-Skolinspektionen/gor-din-anmalan-har/
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TELEFON 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKOLLEDNING 

 
 
Rektor Annika Lundin   0455-655985 annika@karlskronasprakskola.se 
 
Postadress:  
Karlskrona Språkfriskola AB  Besöksadress: 
Aklejavägen 4  Strövarvägen 4 
371 54  KARLSKRONA  371 52 KARLSKRONA 
 

 
www.karlskronasprakskola.se   

År F -år 6 och fritids                                    0455-655 981 

Administratör Louise Knutsson   0455-655 982 

   

Kök och sjukanmälan   0455-655 983 

Rektor Annika Lundin                                   0455 -966 985 

Skolsköterska Lena    0455-655 986 

Mobil Eos   0726-444 787 

Mobil Hercules              0726-444 787 

 

Administration övergripande: 

Anne-Kristine Svensson   0455-312 586 

Marie Larsson   0455-312 590 

 

 

  

Skolsköterska 312584 

Administration 312586 

Ekonomi 312590 

mailto:annika@karlskronasprakskola.se
http://www.karlskronasprakskola.se/
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”Kommunikation för framtiden” 
 
 

 
 
 

Hälsningar   

 

Personalen på Karlskrona Språkskola   
 


