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Välkommen till läsåret 2017/2018 

 

Vision och grundläggande värderingar  
 

Vision: Viljan att lära – rätt att lyckas 

Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. 

Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar och behov. 

Vi samarbetar och tar vara på att vi lär av varandra. 

 

Skolans uppdrag   

- Ge grundläggande kunskaper och färdigheter 

- Lära barn konsten att tänka själva och lösa problem 

- Ge barn förutsättningar att utveckla sina egna färdigheter och förmågor 
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Ni kan förvänta er av oss 

Att alla vuxna på skolan tydligt gör klart vilka förväntningar som finns och vad som 
gäller för arbetet i skolan. 

Att all personal arbetar för att skapa trygghet för barnen. 

Att skolan alltid tar tag i mobbing eller kränkningar. 

Att vi alltid håller på verksamhetens kvalitet. 

Att Du som förälder känner Dig välkommen till skolan. 

Att varje barn ska känna att ”jag vill, jag kan, och jag duger” 

 

Vi kan förvänta oss av barnen  

Att uppträda hänsynsfullt, artigt och vänligt. 

Att du tar ansvar för dig själv och skolan som helhet 

 

Förväntningar på dig som vårdnadshavare 

Att du håller kontakt med ditt barns lärare och fritidshemspersonal. Och att du tar 
kontakt med skolan med dina frågor. 

Att du är uppmärksam på mobbing och kränkningar. 

Att du läser för ditt barn, låter barnet läsa för dig och intresserar dig för ditt barns 
uppgifter. 

Att ditt barn har rätt utrustning och är förberedd för sin skoldag. 

Att ditt barn kommer till skolan utvilat och med ett trevligt uppförande. 

Att du hjälper ditt barn till lagom många fritidsaktiviteter. 

Att ditt barn får vara hemma och kurera sig vid sjukdom. 
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Trivselregler 
Häggetorpsskolan är en arbetsplats för såväl elever som personal och alla ska 
hjälpas åt att skapa en trivsam miljö här på skolan. 

Skolan ska präglas av trygghet, hänsyn och kamratskap. 

 

Vi tar hänsyn och visar respekt i samspel med andra … 

- Vi är rädda om varandra, visar hänsyn och omtanke mot alla på skolan. 

- Vi använder ett trevligt och vårdat språk. 

- Vi samarbetar med barn och vuxna, och följer skolans alla regler. 

- Våga ingripa mot något som är fel eller hämta hjälp om någon blir illa behandlad. 

- Vi får vara olika. 

  

Vi tar ett personligt ansvar för våra studier… 

- Vi kommer i tid. 

- Vi är rädda om skolans och andras saker. 

- Vi respekterar andras arbete och bidrar till att alla får arbetsro. 

 

Övrigt 

- Vi använder cykelhjälm när vi cyklar. 

- Vi är ute på rasterna, leker och har kul. 

- Vi har mobiltelefoner avstängda och i ryggsäcken när vi är i skolan. 
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Frånvaro/närvaro 
Anmäl alltid frånvaro och när eleven är tillbaka efter frånvaro.  
Detta görs till skolans expedition senast kl.8.00  samma dag eleven blir sjuk.  
Expedition Häggetorpsskolan: Helena Larsson och Britt-Marie Andersson,  
tel 18455 
 

Sjukdom 

Att ditt barn får vara hemma och kurera sig vid sjukdom. 
Vid ex maginfluensa skall alla barn vara hemma i minst två dygn. 
 

Ledighet 

Om en elev behöver vara ledig från skolarbetet utöver de vanliga loven ska ni 
ansöka om ledighet. Blankett för ansökan finns på expedition eller skolans 
hemsida. Klasslärare beviljar ledigheter upp till tio dagar. För längre tid beslutar 
rektor. Under perioden februari-maj beviljas inga ledigheter för elever i åk 3, detta 
p g a nationellprov period. 

 

Skolhälsovård 
Till skolhälsovården kan elever och föräldrar vända sig med frågor och problem 
som berör eleven fysiskt, psykiskt eller socialt. 

 

Skolsköterska: Karin Kjellman Tfn 18197  

Tider Häggetorpsskolan: måndag – torsdag klockan 8.40-16.40  
Telefontid: klockan 8.45 – 9.30 
Skolläkare: Niklas Wallén. Tid hos Niklas bokas genom Skolsköterskan 
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Försäkringar 
Alla elever i skolan är olycksfallsförsäkrade genom kommunen både under skoltid 
och fritid. För skadeanmälan tar vårdnadshavare kontakt med Folksam. 

Skolan har ingen försäkring för elevernas egna saker, som cyklar, kläder och 
annat. Då måste var och en skaffa sig försäkringsskydd genom hemförsäkringen. 

 

Allergi och kost 
I vårt kök arbetar Mia, Anna och Inger till dem vänder du dig med frågor rörande 
kosten. 

Om något barn behöver särskild kost måste ni som vårdnadshavare kontakta vårt 
kök. 

Telefonnumret till Köket 18194. Lämna in intyg finns att skriva ut på Tibro.se  

Blankett finns på: tibro.se/Om-kommunen/Blanketter-e-tjanster/Barn-och-familj/  

 

Rörelse/hälsa 
Vi arbetar på olika sätt med hälsa och rörelse. Vi uppmuntrar eleverna att på olika 
sätt till uteaktiviteter. 

Alla raster är eleverna ute. Som vårdnadshavare kan ni ta ett stort ansvar genom 
att b.la. låta era barn få gå eller cykla till skolan (om de inte har för lång väg) 
istället för att bli skjutsade. Se till att barnen har bra kläder för alla väder i skolan. 

Obs! Cykelhjälm skall alltid användas till/från skolan och när skolan väljer att cykla 
till/från aktiviteter. 

 

Vaktmästare 
Vår vaktmästare heter Jonas. 
Telefon 18193 
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Trygghetsteamet 
I gruppen ingår Maria Wiklund, Gun-Inger Bengtsson, Marie Mikkelsen, Amanda 
Carlhed och Jenny Svanqvist 

Om du vill komma i kontakt med Trygghetstemet nås de lättats genom expedition, 
telefonnummer 184 55 

 

Skolskjutsar 
Frågor kring skolskjutsar kontakta Catarina Davidsson Trafikplanerare  
Tel: 0504-18562  

 

Hemsida och bloggar 
Här lägger vi ut aktuell information. På våra bloggar kan du följa arbetet på vår 
skola i klasser och grupper. På vår hemsida får du aktuell information, ex 
läsårstider, studiedagar mm 

 

 

Välkomna till Häggetorpsskolan! 

 
All personal 

   


