
Välkommen!



AGENDA

• Presentation

• Ämnen – tema

• Kommunikation mellan skola och hem

• Haldor

• Värsta bästa nätet – bli nätsmart

• Utvecklingssamtal

• Tl-ledare

• Föräldrarådsrepresentanter

• Ledigheter

• Sjukanmälan

• Flytten

• Språkval

• Lucia

• IUP

• Övriga frågor



PRESENTATION ÅK. 5



TEMA HARRY POTTER:

Bild - Samhällskunskap - Matte -

ElevhemSvenska -Engelska –



KOMMUNIKATION 
SKOLA/HEM

- Tala gott om skolan

- Trevlig kommunikation

- Kontakta oss 

- Veckomail

- Bloggen

- Haldor 



HALDOR - INFORMATION



VÄRSTA BÄSTA NÄTET



VÄRSTA BÄSTA NÄTET 

SAMTAL – 10 MIN

Vilka sociala medier är aktuella för barn 

och ungdomar just nu?

Fördelar och nackdelar?

Din roll som vuxen och förälder?



UTVECKLINGSSAMTAL

• V. 36-37

• Ca 30 min

• OneNote



TRIVSELLEDARE

• Skattkärrsskolan är en 

trivselskola.

• Anordnar rastaktiviteter vissa 

raster: må, ons, fre fm.

• Trivselledare från åk 5

- Stort intresse! HT/VT



FÖRÄLDRARÅD

Representanter för åk 5 ?

5A – Lisa (Lovisas mamma), Sandra (Linneas) mamma

5B – Katrinna (Loks mamma), Jana (Olivias mamma)

5C –Sara (Valles mamma)



ÅK 6

• Nationella prov under hösten (nov-dec) och våren 

från v. 6. 

• Inga ledigheter beviljas under provperioderna. 

• Vår önskan – boka inga resor under detta år. 



LEDIGHETER

• En elev i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och 
sameskolan kan få vara ledig en kortare period för enskilda 
angelägenheter. Exempel på enskilda angelägenheter kan vara vissa resor, 
familjehögtider eller religiösa högtider. Med kortare ledighet avses totalt 
högst tio skoldagar per läsår.                                           (Skolverket)

• Vårdnadshavarna har det yttersta ansvaret för sina barns skolgång. Detta 
ansvar innebär bland annat att det bör finnas goda skäl för 
ledighetsansökan. Ansökan ska lämnas till klassläraren/mentorn i god tid 
före ledigheten.                                                   (Karlstad kommun)

Ansökan 

hittar ni på 

bloggen. 



SJUKANMÄLAN

• Anmälan ska göras innan kl. 8.00. 

• Varje dag barnet är sjukt. 

- Du ringer 054-540 30 00.

- Sjukanmälan via webb – Dexter

• ”Ogiltlig frånvaro”.  I åk 6 syns detta på betyget. 

Info -

hittar ni på 

bloggen.



FLYTTEN
ÅK 5 FLYTTAR IN I NYA HUSET V. 44. 



SPRÅKVAL
INFORMATION OCH VAL UNDER FEBRUARI. 



LUCIA
ÅK 5 HÅLLER I DETTA. 

FÖRÄLDRAFÖRESTÄLNING. 



IUP – VARJE FREDAG



ÖVRIGA FRÅGOR



TACK!


