
Information inför skolstart i årskurs 4-9
Här kommer en sammanfattning av den information som gavs på vårt Skolstartsmöte
tisdagen den 3 maj 2022.

Skolstart
Skolan börjar måndagen den 15 augusti 2022 klockan 09.00.

Skoldagarna är mellan 09.00-14.20 varje dag för årskurs 4-5 och mellan 09.00-14.35 för
årskurs 6-9. En dag per vecka då ditt barn har sitt personliga handledarsamtal är skoldagen
längre. Vilken veckodag det blir får ni veta i augusti.

De första två veckorna kommer vi att träffa alla elever med vårdnadshavare för ett
Välkomstsamtal. Dessa samtal är under eftermiddagarna och är till för att vi ska lära känna
varandra. Inbjudan med tid kommer ifrån berörd lärare. Skoldagen slutar klockan 12.00 den
första veckan.

Våra specialpedagoger har tagit kontakt med några skolor och får överlämning från dem så
att skolstarten hos oss blir så bra som möjligt. Är det något särskilt ni vill berätta så kan ni
kontakta dem på mail: camilla.olausson@kunskapsskolan.se (åk 4-6) eller
helen.hartford@kunskapsskolan.se (åk 7-9).

Utvecklingssamtal
Vi kommer bjuda in er till utvecklingssamtal under vecka 37-38. Då gör vi en planering
tillsammans för ditt barns termin. Samtalen är under dagtid.

Föräldrautbildning
Höstens föräldrautbildning är inplanerad till tisdagen den 30 augusti klockan 18.00-20.00. Då
visar vi bland annat Kunskapsporten och EDS som är våra digitala system vi arbetar i.

Föräldramöten
Era första föräldramöten genomförs under vecka 42.

Fritidsklubb
För årskurs 4 och 5 har vi en öppen fritidsverksamhet vi kallar för Klubben. Den är öppen på
skoldagar, ej på lov. Klubben är avgiftsfri och vill man äta frukost eller mellanmål köper man
ett klippkort i vårt café. 10 klipp för 180 kronor.
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Klubben har personal från 07.45-17.00 måndag-torsdag och 07.45-15.00 på fredagar.

Närvaro/frånvaro
Skolan använder systemet Skola24 för frånvarorapportering. Ni kommer i sommar få en
aktiveringskod på mail och sedan skapar ni själva era inloggningsuppgifter. I systemet kan ni
både se skolschemat och ändra tider för fritidshemmet.

Sjukanmälan ska göras varje dag barnet är sjukt. Antingen görs det via Skola24 på webben
eller appen. Det går också bra att ringa in på telefonnummer 0515-869 05. Varje dag ni
frånvaroanmält barnet får ni ett sms som bekräftelse när läraren rapporterat första lektionen.

Skolmat
Vår skolmat tillagas på Resturang Ryda och levereras till oss strax innan lunch varje dag.
Har ni behov av specialkost av något slag, vänligen fyll i blankett för särskild kost. Den finns
på hemsidan under Praktisk information.

Busskort
Barn som är folkbokförda i Borås kommun och som har minst 3 kilometer från hemmet till
skolan har möjlighet att ansöka om ett skolbusskort. Detta görs hos kommunen på deras
hemsida. Sök under Skolskjuts.

Upp till Regementet går buss nummer 6 ifrån Södra torget och Resecentrum. Det går även
fint att åka med nummer 5 som stannar nere vid Kasernvägen.

Modersmål
Många av våra elever har ett annat modersmål än svenska. Om språket talas i hemmet kan
man få undervisning i modersmålet. Det är kommunens enhet CFL (Centrum för flerspråkigt
lärande) som organiserar undervisningen och bestämmer var lektionerna går. Vissa språk
läses på vår skola, andra inte. Var och vilka dagar och tider som språken läses får man veta
ifrån CFL’s lärare. Lektionerna brukar starta i slutet av augusti eller början av september.

Har ni läst modersmål i år behövs ingen ny anmälan. Vill ni däremot ansöka om att få läsa
modersmål finns även en sådan blankett på kommunens hemsida.

Hemsidan
På vår hemsida hittar ni mycket information under “Praktisk information” och “Om oss”. Våra
medarbetare finns på foto och där finns även kontaktuppgifter till personalen. Kontakt med



personalen tas under dagtid. Rektorns månadsbrev finns att läsa och blanketter för
fritidshem, specialkost och ledighet hittar ni också på hemsidan.

Följ oss gärna på Instagram och Facebook. Där lägger vi ut bilder från vår verksamhet.

Hitta hit
Skolan där årskurs 4-9 går ligger på Lagercrantz plats 9 i Borås. Det går fint att parkera mitt
på kaserngården.

Nu önskar vi alla en bra avslutning på vårterminen och varmt välkomna till oss i augusti!

Med vänlig hälsning,

Björn Nyman
Rektor


