Praktisk information till elever
och vårdnadshavare

Konceptutbildning för föräldrar
Alla föräldrar som önskar information kring Kunskapsskolans arbete med Kunskapsporten, EDS och
loggbok är varmt välkomna till vår konceptutbildning för föräldrar som hålls i början av varje termin.

Busskort
Rätten till skolskjuts/busskort för elever i grundskola regleras i skollagen och i hemkommunens riktlinjer
för skolskjuts. Ansökan skickas till hemkommunen. Kunskapsskolan hanterar inga busskort
Bra att veta:


På morgonen är skolan öppen från 7.30 och alla elever är välkomna, men ingen ordnad aktivitet
erbjuds innan skolstart.



På Kunskapsskolan är vi rädda om vår miljö och tar därför av oss ytterkläder/skor inomhus. Ta
gärna med inneskor.



Elever i åk 6-9 behöver hänglås till elevskåpet. I skåpet förvaras skolmaterial, ytterkläder och
privata saker.



Elever i åk 7-9 ska lämna en kopia på senaste terminsbetyg till sin handledare.



Att hushålla med jordens resurser och att minska uppkomsten av avfall angår oss alla. Därför
använder vi inte längre engångsmuggar till dricksvatten. För att underlätta för kökspersonalen
rekommenderas eleverna istället att använda egen vattenflaska under dagen.

Kalendarium
På skolans hemsida hittar ni skolans kalendarium. Där kan man se datum för eventuella
förändringar som rör verksamheten, t.ex Kunskapsklubbens öppethållande, studiedagar, friluftsdagar etc.
https://www.kunskapsskolan.se/skolor/taby/kalendarium.4.473a09ab14e1f661c1a91fa.html
Informationen i kalendariet är dagsaktuell och uppdateras fortlöpande.
Kunskapsklubben åk 4-5 / Mellanmål
Kunskapsklubben är en frivillig klubbverksamhet för årskurs 4-5. Kunskapsklubben håller öppet efter
skoldagens slut. Mån-Tor är klubben öppen fram till 16.30 Fredagar stänger klubben kl. 15.30 .
Klubben använder skolans lokaler. Syftet med aktiviteterna inom Kunskapsklubben är att eleverna ska
utveckla förmågor som att kunna samarbeta och kommunicera, samt bygga en god självbild och aktivt delta
i elevinflytandet.
De som önskar äta mellanmål köper i förväg ett ”melliskort” som gäller för 10 tillfällen. Kortet kostar 150
kronor och finns att köpa på skolexpeditionen. Kortet förvaras sedan i säkert förvar hos klubbens personal
som ansvarar vid mellamålet.
Skolans cafeteria är öppen för årskurs 6-9, men där får elever från år 4-5 inte handla.
OBS! Endast kontant betalning gäller vid köp av mellis- och cafékort.
Det går bra att köpa fler kort vid samma köptillfälle.
Ingen verksamhet bedrivs under lov eller studiedagar. Vid personalmöten stänger
Klubben kl.15, se skolans kalendarium för avvikelser mot ord. öppethållande.

Efter skoldagens slut
Elever i åk 4-5 som stannar efter skoldag ska antingen vara inskriven i vår klubbverksamhet eller gå hem.
Vi har tyvärr inte möjlighet att ta ansvar för elever som efter skoltid leker på/kring skolgården.

Sjukanmälan
Sjukanmälan för elever görs till tfn: 0515-869 05
Sjukanmälan ska göras varje sjukdag innan BG-samling.
Att sjukanmäla sitt barn via e-post, eller genom att tala in meddelande på någons
telesvar är inte att rekommendera, då meddelandet ofta når rätt person alltför sent.
OBS!
Det har tydligen varit ett problem att elever ringer och sjukanmäler sig själva. På grund av detta skickar
systemet numera ut en bekräftelse på anmäld frånvaro i samband med elevens första lektion. I meddelande
ser du att det då handlar om anmäld frånvaro.

Skola24/Meddelande om ogiltig frånvaro
Kunskapsskolan använder Skola24 för att registrera elevernas närvaro.
Frånvaro del av dag (tex läkarbesök) rapporteras in i skola24 av vårdnadshavare. Aktiveringslänk till
systemet får du via Koordinator. Kontakta alltid respektive lärare eller handledaren vid felaktig frånvaro.
Handledare och lärare har då möjlighet att ta reda på orsaken och korrigera felaktig frånvaro i skola24.

Kontaktuppgifter till Kunskapsskolans medarbetare
https://www.kunskapsskolan.se/skolor/$/skolor/taby/medarbetare.4.473a09ab14e1f661c1a9215.html
Om du vill nå en lärare, skicka e-post, så kontaktar de dig så snart de har möjlighet.
Ledighetsansökan enskild angelägenhet
Elever kan beviljas ledighet utöver loven för så kallad enskild angelägenhet. Det kan gälla vissa resor,
familjehögtider eller religiösa högtider. Det är rektor som beslutar om ledigheter utöver loven. Under
perioden för nationella prov (åk6, åk 9) beviljas inga ledigheter.
Ansökan görs i pappersform. Blanketten finns på hemsidan:
https://www.kunskapsskolan.se/skolor/taby/$/skolor/taby/forelever.4.473a09ab14e1f661c1a9237.html

Matsedel
http://www.kleinskitchen.se/skolor/kunskapsskolan-taby/
Kunskapsskolan i Täby testar just nu ”Vego-Onsdag”. Vegetarisk mat innehåller ofta mer grönsaker, fibrer,
bra fleromättade fetter och en mindre mängd mättat fett än vanlig mat. Dessutom är den både billigare och
mer miljösmart än en kost som innehåller mycket kött.

Mediciner etc
Sanitetsprodukter, värktabletter, allergimediciner & halstabletter i första hand ska tas med hemifrån och
förvaras i elevens skåp, eller väska. Självklart hjälper vi till vid nödsituationer, men Icke medicinsk
personal får inte dela ut värktabletter eller andra mediciner utan vårdnadshavarens tillstånd! Eventuella
akutmediciner som lämnats av vårdnadshavare förvaras i ett låst skåp på rektorsexp.
Specialkost
Skolköket serverar specialkost till de elever som av medicinska, etiska eller religiösa skäl inte kan äta alla
slags livsmedel. Köket behöver då intyg på detta. Om eleven av andra skäl än ovanstående är i behov av
specialkost görs bedömning i första hand av skolhälsovården.

Tänk på våra allergiker
Många barn och vuxna har allergier av olika slag. För att alla ska kunna känna sig trygga har skolan ett
fullständigt förbud mot alla nötter, exempelvis hasselnötter, jordnötter och mandel.
Undvik starka dofter. Alla som vistas i skolan bör undvika parfym, rakvatten och andra dofter som kan
orsaka allvarliga besvär för allergiker.
Förbud gäller även för ridkläder och/eller utrustning som har med samtliga pälsdjur att göra.

Försäkring elever
Alla Skolelever omfattas av olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller för elever under
skoltid/verksamhetstid, eller dygnet runt. Hur försäkringen ser ut beror på vilken hemkommun eleven
tillhör. Vänd dig till din hemkommun för att få information om elevens elevolycksfallsförsäkring och vilka
försäkringsvillkor som gäller.

Olycksfallsförsäkringen gäller vid fysiska kroppsskador och ersätter kostnader för utlägg i samband med
skadan, t ex läkemedelskostnader, läkarbesök mm. I denna försäkring ingår även en invaliditetsförsäkring.
Olycksfallsförsäkringen täcker inte förstörd/stöld av mobiltelefon, dator, cykel mm.

Stöld - Hemförsäkring - Lämna värdesaker hemma!
Eleven tar med värdesaker till skolan på egen risk. Det innebär att Kunskapsskolan inte ersätter skadad eller
förkommen egendom. Kunskapsskolan ersätter inte heller eleven för eventuell självrisk i elevens
hemförsäkring.
Stöld av och skador på klockor, mobiltelefoner, Ipads, eller liknande värdeföremål ska alltid anmälas till
försäkringsbolaget där eleven har sin hemförsäkring. Detta ska göras av eleven eller elevens
vårdnadshavare.
Ersättning för skada/förlust av sådan egendom som orsakas av en annan elev,
regleras genom överenskommelse mellan elever/vårdnadshavare och dennes försäkringsbolag.

Skolans scheman hittar du här:
http://skola24.se/Schemavisare/Schema/kunskapsskolan.skola24.se/Kunskapsskolan+T%C3%A4by/signatu
res/040603-3241
För elevens personliga schema:
Ange id: Elevens personnummer i formatet YYYYMMDDXXXX

