
 

  Borås maj 2019 
 
 

Sammanfattning från Skolstartsmötet 7 maj 2019 
 
 
Skolan startar fredagen den 16 augusti.  
Börjar du åk 4, 5 eller 6 så startar din första skoldag kl 8.45 – 12.45. 
Börjar du däremot åk 7 eller 8 går du 10.45 – 14.15 första skoldagen. 
Det serveras givetvis lunch från första dagen.  
 
Redan torsdagen den 15 augusti kommer ni bli kallade till ett Välkomstsamtal och träffa er 
lärare och några till ur basgruppen. Kallelse kommer i juni. 
 
Första veckan i skolan kommer vi jobba mycket med att ni ska få lära känna varandra och 
oss andra på skolan. Vi kommer att gå runt både i skolan och runt i området så ni vet hur det 
ser ut. Det är bra att veta var idrotten är, vilka platser vi får vara på och veta var 
återsamlingsplatsen är om ett brandlarm går. Hur skolan är ämnesindelad på de olika 
våningarna lär ni er snabbt. 
 
 
Vi kommer hålla en föräldrautbildning tidigt på terminen för att alla föräldrar ska få lära sig 
hur vi arbetar på Kunskapsskolan. 
 

Föräldrar till barn i åk 4-5: Tisdag 27/8 kl 18 
Föräldrar till barn i åk 6-8: Torsdag 29/8 kl 18 

 
Alla nya elever med föräldrar blir inbjudna till utvecklingssamtal under vecka 37-38.  
Att utvecklingssamtalen inte kommer förrän efter ett par veckor beror på att vi vill lära känna 
er lite mer först. I fortsättningen kommer alla utvecklingssamtal hållas de första dagarna varje 
termin.  
 
Lärarna på Kunskapsskolan arbetar mellan 8.00 – 16.30. Detta innebär att ni kommer bli 
kallade till samtal på dagtid och all kontakt med lärare sker under kontorstid.  
Föräldramöten har vi dock på kvällstid.  
 
Till välkomstsamtalet vill vi att ni har med följande från nuvarande skola: 

● Terminsomdöme/betyg 
● Extra anpassningar/åtgärdsprogram och annat elevstödjande material 

Om vi behöver någon överlämning gällande särskilda behov/stödinsatser ber vi er kontakta 
oss innan sommaren. Kommunens skolor har rutiner för att, med ert godkännande, göra 
överlämning av extra anpassningar och åtgärdsprogram till oss. För att säkerställa att vi får 
all information gällande anpassningar är vi tacksamma om ni trots detta tar med kopior inför 
skolstarten. 
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Varje familj kontaktar den nuvarande skolan själva och berättar om skolbytet. 
 
Om ditt barn har behov av specialkost pga allergi e dyl  måste ni anmäla detta till skolan 
omgående så det blir rätt från första dagen. Särskild blankett finns. 
 
Många som går på vår skola åker buss. Det är 6:ans buss som går till Regementet som ni 
kan åka med. Den går från Södra torget, via Resecentrum till oss. Busstider hittar ni på vår 
hemsida. Alla elever börjar kl 8.45 och på morgonen går det ett flertal bussar hit. Likaså går 
det flera bussar på eftermiddagen som passar med våra skoltider. 
 
Ni som är folkbokförda i Borås kommun kan söka ett Skolbusskort. Kommunen avgör, 
utifrån avstånd till skolan, om eleverna har rätt till bekostat skolkort.  
Information om detta har ni fått i brev tidigare i vår. 
Länk till ansökningen finns på vår hemsida.  
Tänk på att busskortet är en värdehandling. Det ska förvaras väl! 
 
Läsårstider och lovdagar finns att läsa om på vår hemsida under Kalendarium. 
 
Skoltiderna är ca klockan 8.45-14.00 för åk 4 & 5. För våra äldre elever gäller ca 8.45-14.20. 
En dag/vecka har man en längre dag då man har sitt personliga handledarsamtal. Mer om 
det under första skolveckan. Dessa samtal börjar först andra skolveckan. 
 
För de som går i åk 4 & 5 har vi en öppen fritidsverksamhet som vi kallar för  Klubben. Den 
är öppen från 7.45-17.00 mån-tors och 7.45-16.00 på fredagar. Under lovdagar har vi ingen 
verksamhet. 
 
Om ditt barn blir sjukt vill vi att ni anmäler det varje dag. Vi använder oss av Skola24 som 
närvaro/frånvarosystem. Ni kommer att få mail med inloggning dit. Antingen anmäler ni via 
webben eller appen som man laddar ner till telefonen. 
Vill man ringa så är det till: 0515 - 869 05 Där knappar man in barnets personnummer. 
 
 
Jag önskar er alla ett riktigt skönt sommarlov så ses vi 16:e augusti! 
 

 
 
Björn Nyman 
Rektor  
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