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Rektor har ordet
Varmt välkomna till ett nytt verksamhetsår hos oss på Kunskapsskolan i Saltsjöbaden. Jag ser
fram emot ett gott samarbete och hoppas att den här lilla informationshäftet bidrar till att ni
känner er väl informerade om vad som händer i skolan.
Skolveckan kommer att se ut så här:
Måndagar: 09:00-14:00/15:00
Tisdagar-Fredagar: 08:30-14:00/15:00
Eftersom alla har ett personligt schema så är det olika vilken dag man slutar tidigt och vilken
dag man slutar lite senare. På utvecklingssamtalet kommer handledaren, ditt barn och du att
tillsammans sätta upp studiemål som ditt barn ska arbeta efter under terminen. Mer om hur vi
arbetar och hur vi ska få ditt barns skolgång att bli så bra som möjligt står att läsa i det här
häftet.
Varmt välkommen till vår skola!
Med vänliga hälsningar
Emil Burman
Rektor Kunskapsskolan Saltsjöbaden

Förväntningar
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I Kunskapsskolan är samarbetet och den goda kontakten mellan hem och skola viktiga
faktorer för att skapa bra förutsättningar för elevernas skolgång. Som ett led i detta arbete har
skolan formulerat vad ni föräldrar kan förvänta er av oss och vad vi förväntar oss av er som
förälder/vårdnadshavare.
Ni som förälder/vårdnadshavare kan förvänta er att skolan:
följer upp ert barns utveckling samt har ett personligt handledarsamtal med ert barn en
gång i veckan.
meddelar hemmet via loggboken, mail eller telefonsamtal om ert barns studiegång.
erbjuder utvecklingssamtal en gång per termin.
alltid meddelar hemmet när ert barn inte når sina mål.
meddelar hemmet om ert barn är frånvarande utan att vara frånvaroanmält. (Om ingen
svarar så lämnar vi ett meddelande.)
ringer eller meddelar hemmet via e-post vid särskilt viktiga ärenden, t.ex. om ert barn inte
följer planeringen eller riskerar att inte nå sina mål.
håller en uppdaterad hemsida med aktuella uppgifter som t.ex. kalendarium och
rektorsbrev.
skickar ut veckobrev fredag med relevant information om vad som händer på skolan
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Från skolan förväntar vi oss att ni som föräldrar/vårdnadshavare:
läser ert barns loggbok samt signerar den varje vecka.
Anmäler ert barns frånvaro vid t.ex. sjukdom, senast klockan 08:00 samma dag på
telefonnummer 08-51008235.
Tar del av information från skolan, t.ex. rektorsbrev, veckobrev mm.
Närvarar vid föräldramöten, informationsträffar och dylikt.
Meddelar skolan om sådana förhållanden som kan gynna och förbättra samarbetet mellan
ert barn och de personer som han/hon möter i skolmiljön.
Ni är alla hjärtligt välkomna att besöka skolan under vanliga skoldagar, om inte annat för att
äta lunch eller ta en fika. Skolan bjuder på maten.

Vanliga begrepp på Kunskapsskolan
KP = Kommunikationspass. Ett annat ord för lektion.
WS = Workshop. Eleverna arbetar självständigt i våra lokaler, men under ständig lärartillsyn,
”ute i workshop” med olika uppgifter i olika ämnen.
Stegämnen: Svenska, matematik, engelska och moderna språk är indelade i olika steg. Eleven
arbetar på det steg som passar in kunskapsmässigt. I en basgrupp varierar det väldigt mycket
vilket steg i t.ex. svenska som alla elever arbetar med. Vanligtvis så hinner man med mellan
tre till fem steg på en termin. I år 4 börjar eleven på steg 1 och arbetar sig uppåt. Det finns
sammanlagt 45 steg (35 i moderna språk). I regel bör en elev göra minst tre steg/termin.
Kursämnen: SO, NO, hemkunskap, bild, musik, idrott och slöjd är vad vi kallar för
kursämnen. Vi tror att man lär sig bäst om man integrerar olika ämnen med varandra, för att
ge ett tydligare samband mellan olika saker. I kurs arbetar vi tematiskt och det är olika typer
av kurser under olika veckor i skolan.
Kunskapsportens webadress: http://kunskapsporten.se
EDS:ens webadress: https://eds.kedschools.se
Terminsmål: I början av varje termin har vi utvecklingssamtal där elev och vårdnadshavare
tillsammans bestämmer vilka betygsmål som ska nås för terminen.
Slutmål: Dessa mål sätter elev, vårdnadshavare och handledare upp på utvecklingssamtalet.
Det är de betygsmål som eleven vill ha när hen går ut 6:an och 9:an. Alla terminsmål är
vägarna till det slutmålet.
BG = Basgrupp. Ett annat ord för den klass eleven tillhör.
BG-samling: Varje morgon och i slutet av dagen har eleven en samling med sin basgrupp och
handledaren går där igenom arbetsuppgifter och lärandemål för dagen. BG-samlingen rymmer
allt från att titta på nyheterna, ha basgruppsråd, göra roliga övningar till att planera dagen.
Loggbok: En kalender som eleven behöver för att kunna arbeta i skolan. Där skriver elev och
handledare ner vad eleven ska arbeta med varje vecka och vilka kunskapsmål hen ska nå.
Föräldrar uppmanas titta i den varje vecka för att kunna följa elevens skolgång.
Kunskapsporten: Är vår webportal där allt material till alla ämnen finns samlade. Eleven får
tidigt en introduktion så att det blir enkelt att hitta det som behövs.
EDS = elevdokumentationssystemet. Det är också en webportal där ni kan hitta elevens
personliga studieplan och där skriver alla lärare kommentarer och omdömen när eleven har
klarat av ett eller flera kunskapsmål i ett ämne. Både elever och föräldrar ombeds titta där
varje vecka, alternativt varje gång eleven har redovisat kunskaper i ett ämne för sin lärare.
Kunskapsklubben: Är vår eftermiddagsverksamhet för våra yngsta elever, som är helt
frivilligt. Vårdnadshavare eller elever anmäler sig på senast på morgonen om de önskar att
stanna kvar på kunskapsklubben, som är öppen mån-torsdag 14-16:00 och fredag 14-15:00.
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Smått och gott
Skolmaterial: I början av varje läsår får eleverna ett startkit bestående av:
en loggbok
en stiftpenna
ett sudd
ett linjerat block

·

e tt rutat block
Om man tappar bort eller på annat sätt blir av med sin loggbok så kan man köpa en ny (50 kr)
hos Lisa i receptionen. När ens penna eller block tar slut så får man nytt av sin handledare.
Vårt café & köpa mellanmål
Vårt skolcafé har öppet mån-torsdag 12:30-13:30 och mellanmål för elever som stannar kvar
på Kunskapsklubben är kl. 15:00. På fredagen har cafeterian stängt, men det går bra att köpa
baguetter och smörgåsar i köket, för de som önskar. Man kan köpa “café/mellis-kort” på två
olika sätt; antingen kontant(sedlar) eller genom att swisha minst 100 kr till nr. 076-189 81 13,
skriva elevens namn och rubriken "mellis-kort". För att minimera antalet transaktioner har vi
satt en mini-gräns på 100 kr.
Dator/Ipad
Elever i årskurs 6-9 får en egen skoldator, men för elever i årskurs 4-5 har vi en skoldator per
två elever. Det går bra att ta med sig sin egen dator eller Ipad om man vill.
Upphittade föremål
I receptionen finns en låda där vi lägger upphittade kläder och saker. I samband med
terminsslut så uppmanar vi eleverna att ta sig en titt där. Det som fortfarande ligger kvar några
veckor efter sommar-avslutningen skänker vi bort till klädinsamlingar. Ett tips är att skriva
namn på sina ägodelar så att vi kan återgälda det som kommit bort.
Inloggningsuppgifter
När du börjar skolan så kommer du att få ett eget Google-konto som är knutet till skolan.
Användaruppgifter får du av din lärare. Om du tappar bort dem eller behöver nya uppgifter så
vänder du dig till koordinatorn i receptionen. Du och dina föräldrar behöver dina
inloggningsuppgifter för att komma in på våra webportaler.
Skolhälsovård
När det gäller skolhälsovården samarbetar vi med Nacka kommuns Stöd och Hälsa. Det
innebär att vi tilldelas tid för skolläkare, skolsköterska och kurator som står i proportion till
antalet inskrivna elever på skolan. I år finns skolläkaren här en dag i månaden och
skolsköterskan två dagar i veckan (måndagar och tisdagar). Alla i elever i år 6 erbjuds
vaccination mot mässlingen, påssjuka och röda hund och eleverna i år 8 erbjuds ett
hälsosamtal med skolsköterskan. Egen tid till skolläkaren kan beställas vis skolsköterskan.
Kuratorn finns på skolan tre dagar i veckan (måndagar till onsdag) och vid andra tillfällen vid
behov. Hon har sitt arbetsrum i Observatoriet, på entréplan till vänster. Där finns även
skolsköterskans rum. Hon har även ett fack nere i receptionen där elever och föräldrar kan
lämna brev och meddelanden. Specialpedagogen på skolan arbetar med elever i behov av
särskilt stöd och med att handleda lärare i deras arbete med eleverna.

Trivselregler
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De gällande ordningsreglerna har såväl basgruppsråden som medarbetarna arbetat fram.
Under hösten så kommer vi att fatta beslut om eventuella förändringar. Fram till dess gäller
följande ordningsregler:
Elever och alla medarbetare ska:
använda sunt förnuft i umgänge med andra
respektera och hjälpa andra
använda ett vårdat och icke kränkande språk
komma i tid och vara förberedda
värna om vår gemensamma skolmiljö

Dessutom gäller att vi:
a ldrig ”skojbråkar”. (Det slutar nästan alltid i riktiga bråk.)

har rast i cafeterian och utomhus. För år 4-6 så har vi alltid raster utomhus. Undantag vid mycket regn.
lämnar ytterkläder och huvudbonad i skåpet eller i garderoben.
tar av sig ytterskorna (år 4-6) och använder inneskor inne i byggnaden.
lämnar in sin mobiltelefon till sin handledare som sedan återfås vid slutet av dagen.
inte äter godis eller dricker läsk på skolan.
inte spelar spel eller är ute på social medier på datorerna under skoltid.

Trygghet
Plan mot diskriminering och kränkande behandling vid Kunskapsskolan.

Varje Kunskapsskola ska vara en frizon mot diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling. Skolorna ska arbeta målinriktat för att främja elevernas lika rättigheter och arbeta
förebyggande mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
Skolan ska vara en skola där alla elever är respekterade och har samma möjligheter oavsett
kön, etnisk tillhörighet, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. Skolan ska arbeta aktivt för att
förhindra och förebygga att någon diskrimineras, trakasseras eller utsätts för kränkande
behandling. Samtliga inom Kunskapsskolans verksamhet, såväl vuxna som elever, ska
kontinuerligt tillsammans verka för att arbetsklimat där alla respekterar varandra. Skolans
plan för likabehandling och mot kränkande behandling ska finnas med i skolans dagliga
arbete och vara känd av alla som verkar där: medarbetare, elever och föräldrar.Planen finns på
vår hemsida:
http://www.kunskapsskolan.se/skolor/$/skolor/saltsjobaden/forelever.4.473a09ab14e1f661c1
a73bf.html

Elevhälsoteamet på vår skola består av skolsköterska Annika Zetterkvist, speciallärare
Anna-Lena Gustafsson, kurator Annica Scutt och rektor Emil Burman. Till oss ska man alltid
vända sig om man har frågor eller funderingar kring det viktiga arbetet med elevhälsan och
arbetsmiljön på skolan!
Rektor

Emil
Burman

08-51008232/ 0733-173485

emil.burman@kunskapsskolan.se

Koordinator

Marika Sabo

08-51008231/0733-173414
(receptionen)

marika.sabo@kunskapsskolan.se

Husmor

Lisa
Lindberg

08-51008236

elisabeth.lindberg@kunskapsskolan.se

Skolsköterska

Annika
Zetterkvist

mån-tis 8-16:00 070-3902062

annika.zetterkvist@kunskapsskolan.se
annika.zetterqvist@nacka.se

Kurator

Annika Scutt

070-407 28 65
mån-tors 9-15:00

annika.scutt@kunskapsskolan.se

Sjukanmälan
(Skola24)

Kunskapsklubbe
n

Webbsida:
kunskapsskolan.skola24.se
Tel: 0515 - 86905
Karin
Eriksson

Det går också bra att ladda ner appen
Skola24
Anmäl före klockan 8.00 på morgonen.

karin.e.eriksson@kunskapsskolan.se

070-407 28 65 mån-tor 14-16:00,
fre 14-15:00

Lärare och basgrupper ht – 18 Kontaktuppgifter
Basgrupper &
årskurs
År 4

4:1 Sanna & (Birgitta) 4:2 Anne & Karin

År 5

5:1 Åsa E.

5:2 Magnus J.

År 6

6:1 Jesper Ar

6:2 Vera/Jonas Lin

År 7

7:1 John/ Maria A.

7:2 Björn/Yan

År 8

8:1 Flor/ Ted

8:2 Niklas N & Jesper An.

År 9

9:1 Mikael & Magnus E 9:2 Åsa F. & Nicklas J.

4:3 Hedvig (Petra till okt. & Elin)

7:3 Malin/Jonas Lessner
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Övriga medarbetare nås via e-post på: fornamn.efternamn@kunskapsskolan.se (ej å, ä eller ö)
Postadress:
Kunskapsskolan Saltsjöbaden
Observatoriebacken 1
13336 Saltsjöbaden

