ELEVINFORMATION
Läsår 2018/2019
Kunskapsskolan Linköping
Rotegatan 1, Ekkällan

587 52 LINKÖPING

ELEVKALENDARIUM LÄSÅR 18/19
Vecka

Dag

Höstterminen 17/8-20/12

33

Fredag

Skolstart - nya elever. Kl 09.00-13.00. Lunch serveras på skolan.

34

Måndag

Skolstart alla elever kl 09.00-14.00. Lunch serveras på skolan.

34

Fredag

Kick-off för alla på skolan

35

Tis + tors

Personalmöte.

36

Tisdag

Ingen undervisning i hemspråk

36

Onsdag

Orientering i Vidingsjö motionscentrum årskurs 7-9

38

Tisdag

Personalmöte.

41

Mån - fre

Praktik årskurs 8.

40

Tisdag

Personalmöte.

41

Onsdag

Studiedag.

44

Mån - fre

Höstlov/Lovskola .

45

Tisdag

Informationsmöte för nya elever som vill börja hos oss.

47

Tisdag

Personalmöte.

47

Tisdag

Informationsmöte för nya elever som vill börja hos oss.

48

Tisdag

Informationsmöte för nya elever som vill börja hos oss.

49

Torsdag

Studiedag.

50

Måndag

Nobeldagen.

50

Torsdag

Luciashow.

51

Tisdag

Basgruppens dag.

51

Onsdag

Skolavslutning

Vecka

Dag

Vårterminen 7/1-12/6

1

Fredag

Skolstart - nya elever.

2

Måndag

Skolstart alla elever.

2

Tisdag

Informationsmöte för nya elever som vill börja hos oss.

2

3

Tisdag

Personalmöte.

3

Tisdag

Öppet hus

3

Fredag

Kompledigt för de elever som deltog på Öppet hus.

6

Tis + tors

Nationella Prov år 6 SV/SVA.

7

Tisdag

Personalmöte.

8

Mån - fre

Sportlov/Lovskola.

10

Tisdag

Studiedag.

11

Tis + tors

Nationella Prov år 9 SV/SVA.

14

Tisdag

Personalmöte.

14

Onsdag

Nationella Prov år 9 NO.

15

Mån + ons

Nationella Prov år 6 ENG.

15

Tis + tors

Nationella Prov år 9 ENG.

16

Mån – fre

Påsklov/Lovskola.

17

Måndag

Annandag Påsk.

17

Tisdag

Personalmöte.

18

Tis – ons

Studiedag + 1 maj.

19

Mån + ons

Nationella Prov år 6 MA

19

Tis + tors

Nationella Prov år 9 SO

20

Ons + fre

Nationella Prov år 9 MA

21

Tisdag

Personalmöte.

21

Fredag

Studieresa Stockholm år 9

22

Tors - fre

Kristi himmelsfärdsdag. Studiedag.

23

Tors - fre

Sveriges Nationaldag. Studiedag.

24

Måndag

Fotbollsmatch år 9 mot lärarna

24

Tisdag

Basgruppens dag. Niornas avslutningsmiddag kl 18.00.

24

Onsdag

Skolavslutning.

24-25

Tors - ons

Lovskola.

Kunskapsklubben är stängd vid personalmöte, lovdagar, studiedagar och röda helgdagar.
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SJUKANMÄLAN
Telefonnr: 0515 – 869 05
Vårdnadshavare ringer och sjukanmäler sitt barn senast kl 08.00. Är barnet sjukt
måndag – fredag så måste vårdnadshavare ringa måndag, tisdag, onsdag, torsdag
och fredag, varje dag barnet är sjukt. Vårdnadshavare kan även ladda ner appen
Skola24 och själv registrera sjukanmälan.

TANDLÄKARE-/LÄKARBESÖK
Vårdnadshavare kontaktar handledare via mejl senast kl 08.00 samma dag.

LEDIGHETSANSÖKAN
Ledighetsansökan görs i god tid före du ansöker om ledighet. Du lämnar din
ledighetsansökan till din handledare. Din handledare godkänner ledighet i 2 dagar
och rektor godkänner längre ledighet. Vid nationella prov godkänns ingen ledighet.
Nationella prov gäller endast årskurs 6 och 9. Ledighetsansökan finns att ladda ner
på vår hemsida och att hämta i receptionen.

BUSSKORT
Du som har ett skolbusskort – tänk på att vara extra rädd om busskortet. Elever som
har busskort och förlorar eller skadar sitt busskort kontaktar koordinator innan kl
08.45. Busskort som förloras betalas på plats 200 kr kontant för att få ett nytt
busskort. Är busskortet skadat lämnas det skadade busskortet in och ett nytt fås utan
kostnad. Under lov ersätts inga skolbusskort då skolan är stängd, vi ersätter endast
skolbusskort under skoldagar. Du hittar bästa vägen för dig via reseplaneraren på
Östgötatrafikens hemsida. www.ostgotatrafiken.se. Utanför skolan går busslinje 17.

KUNSKAPSKLUBBEN
Klubben är för dig som går i årskurs 4 och 5. Den är öppen från kl 14.00-16.30 alla
skoldagar. Studiedagar, personalmöten och lov är klubben stängd. Schema för
klubben finns på Kunskapsporten. Du anmäler dig på klubben hos Viktor Bergström
som är ansvarig.

BESÖKA SKOLAN
Du som vårdnadshavare är alltid välkommen till skolan. Du går in via stora entrén,
skriver in dig som besökare i receptionen och bär sedan en besöksbricka under ditt
besök hos oss. Du lämnar tillbaka besöksbrickan och checkar ut när du går ut.
Övriga besökare måste boka tid med vår personal på skolan för att hälsa på oss
under skoldagen. Inga elever från andra skolor får vistas hos oss, förutom om elev
vill börja hos oss. Då bokar vårdnadshavare ett möte med vår rektor.
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Våra Regler utgår från våra Värderingar

Respektera dig själv.
o Gör bara det som är bra för dig och din skolgång.
Respektera andra.
o Var tolerant och visa hänsyn till alla i din omgivning.
Respektera egendom.
o Var rädd om dina, andras och våra gemensamma saker.

Det innebär bland annat att vi:
o Medverkar till att alla trivs och känner sig trygga.
o Accepterar varandras olikheter.
o Aktivt bidrar till alla arbetsro med stort studiefokus
o Kommer i tid och har med oss rätt materiel.
o Håller rent och städar efter oss.
o Vi följer vår mobilpolicy.
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4

Åtgärdstrapp
a Generell
3
2
1
Handledaren
Strategier
Styrt schema
Extra ph-samtal
Kontakt med föräldrar
Möte med föräldrar

Arbetslaget
Ämneshjälp (Äph)
Möte med föräldrar

Arbetslaget+EHT
Konsultation elev
Mobbingärenden

EHT
Möte och åtgärder
Mobbingärenden
(Spec. ped, Samtal
kurator, Soc, BUP,
Polis, utb. Förv.
Mm)

Fokuselev
Elevkonflikter
Indikation på
mobbning

MOBILFRI SKOLA
Vår skola är mobilfri. Elevernas mobiler samlas in av handledarna i mobilhotell på
basgruppsamling på morgonen och hämtas ut på basgruppsamling på
eftermiddagen. Enligt signerade ordningsregler som signerats av vårdnadshavare
och elev. För att ge info till era elever kontaktar ni era handledare via mejl eller
kommer till skolan och pratar med era barn.

NÖTFRI SKOLA
Vi har nötallergiker på skolan så inga nötter och inte heller produkter med spår av
nötter får tas med till vår skola. Detta gäller även jordnötter.

PARFYMFRI SKOLA
Vi har elever och personal som har astma och är känsliga för starka dofter vilket
innebär att elever får ta på sig parfym när de går hemifrån på morgonen. Ingen
parfym tas med och används på skolan.

GODISFRI SKOLA
Vi är en godisfri skola vilket innebär att vi inte äter godis på skolans område.
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KONTAKTUPPGIFTER
Rektor
Henrik Svärd

0733-14 65 90

henrik.svard@kunskapsskolan.se

Koordinator
Ulrika Olsson

0733-16 66 58

ulrika.olsson@kunskapsskolan.se

Kurator
Sofia Klitsie

0733- 99 52 34

sofia.klitsie@kunskapsskolan.se

Specialpedagog
Rose-Marie Lönnqvist

rose-marie.lonnqvist@kunskapsskolan.se

Skolsyster

skolsyster.linkoping@kunskapsskolan.se

Kunskapsklubben/Resurs
Viktor Bergström

0733-93 19 27

viktor.bergstrom@kunskapsskolan.se

SYV
Sara Johansson

syv.kunskapsskolan@vagledningskompetens.se

Resurser
My Kindstrand
Basil Lange
Marcus van Bruggen
Studiehandledare
Arabiska/Somaliska
Abdinur Hussein

my.kindstrand@kunskapsskolan.se
basil.lange@kunskapsskolan.se
marcus.van.bruggen@kunskapsskolan.se

abdinur.hussein@kunskapsskolan.se

Vaktmästare
Usef Eillas

usef.eillas@kunskapsskolan.se

Lärare
Mathias Axelson
Ann-Sofie Johansson
Anja Tafazoli Pasic
Therese Brandt
Gisela Cunningham
Martin Klasa
Benar Nabi Ali
Dragan Stefanovic
Abduladem Khalil
Susanne Trygg
Isabelle Anttila
Moa Kindstrand
Aezam Ghaemi
Karl Fritzson
Josefine
Annie Weckfors
Skolfood Daniel Svensson

mathias.axelson@kunskapsskolan.se
ann-sofie.johansson@kunskapsskolan.se
anja.tafazoli.pasic@kunskapsskolan.se
therese.brandt@kunskapsskolan.se
gisela.cunningham@kunskapsskolan.se
martin.klasa@kunskapsskolan.se
benar.nabi.ali@kunskapsskolan.se
dragan.stefanovic@kunskapsskolan.se
abduladem.khalil@kunskapsskolan.se
susanne.trygg@kunskapsskolan.se
isabelle.anttila@kunskapsskolan.se
moa.kindstrand@kunskapsskolan.se
aezam.ghaemi@kunskapsskolan.se
karl.fritzson@kunskapsskolan.se
Föräldraledig
0734-217230

linkoping@skolfood.se
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