
Yngsjö skola 2016-2017 

 
Information till hemmen 

 

1 . Barn- och utbildningsnämnden har fastställt nedanstående tider för läsåret 16-17 

 

Höstterminen to 08-18 – on 12-21 

 

Vårterminen  on 01-11 – fr 06-16 

 

Lovdagar  må 10-31 – fr 11-04 

  må 02-20 – fr 02-24 

  må 04-10 – to 04-13 

  fr 05-26 

  må 06-05 

 

Helgdagar  fr 04-14 

  må 04-17 

  må 05-01 

  to 05-25 

  ti 06-06 

   

 

Studiedagar  on 09-21 

  to 12-01 

  fr 02-03 

  on 05-24 

 

 

2. From höstterminen 2016 är det följande skoltider som gäller: 

 

Årskurs Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

F-2 8.30-13.30 8.30-13.30 8.30-13.30 8.30-13.30 8.30-13.20 

3 8.30-13.30 8.30-14.40 8.30-13.30 8.30-14.40 8.30-13.20 

4-6 8.30-13.30 8.30-14.40 8.30-14.40 8.30-14.40 8.30-13.20 

 

Lunch serveras för F-1 kl. 11.15, åk 2-3 11.30 och åk 4-6 kl. 11.40 

Matsedeln finns på www.kristianstad.se/skolmatsedel 

 

3. Ledighet för elev 

Om en elev behöver vara ledig från undervisningen skall målsman begära ledighet på Edwise. 

 

Ansökan om ledighet för ditt barn skall inlämnas i god tid före önskad ledighet.  

 

Vi vill uppmärksamma er på att ledigheten kan innebära att eleven ej erhåller den 

garanterade undervisningstiden. Den kunskapsinhämtning som eleven förlorar under sin 

skolfrånvaro förbinder sig vårdnadshavarna att ge eleven. 

http://www.kristianstad.se/skolmatsedel


 

Vid ledighetsansökningar för enskilda angelägenheter som avser kortare ledighet( 1-10 

dagar) görs en samlad bedömning av elevens studiesituation. Det har även stor betydelse att 

eleven och dess vårdnadshavare har ansvar att kompensera den förlorade undervisningen. 

Detta avser ledighet upp till 10 dagar per läsår och beviljas av lärarna. 

 

Ledigheter överstigande tio skoldagar ska övervägas mycket noga. Ett beslut om ledighet 

ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter som 

normalt bör beaktas kan särskilt nämnas frånvarons längd, elevens studiesituation, 

möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen och hur angelägen 

ledigheten är för eleven. Det är rektor som beviljar ledighet som överstiger 10 dagar. 

 

För att längre ledighet ska beviljas krävs enligt Skollagen synnerliga skäl. Lagen kräver 

ganska mycket för ett krav på synnerliga skäl ska vara uppfyllt. Att till exempel åka på 

semester med sin familj bör i normala fall inte vara ett synnerligt skäl. För detta kräver lagen 

att resan är synnerligen viktig för eleven av något annat skäl. Detta behöver styrkas av 

någon annan än vårdnadshavaren, exempelvis läkare, psykolog, skolsköterska eller 

kurator. 
 

Ingen ledighet kommer att beviljas de dagar som skolan har nationella prov i skolår 3 

och i skolår 6. 

 

4. Sjukanmälan 

Sjukanmälan lämnas på Edwise. Ni som har morgonfritids ringer även 044-13 24 10.      

Elever med specialkost kontaktar köket på Sånnaskolan på 044-13 46 66. 

 

5. Föräldrainflytande 

På Yngsjö skola finns en trivselgrupp, som har kontinuerliga möten. Vid fyra tillfällen kallar 

rektor till möten med gruppen och övriga intresserade. Vid dessa fyra möten behandlas 

skolövergripande frågor och är ett informations och diskussions forum. 

 

Datum för träffarna är torsdagen den 22 september, onsdagen den 23 november, tisdagen den 

7 februari och torsdagen den 11 maj. Plats för möten är matsalen och tiden är 19.00. 

 

Till det första föräldramötet kallar personalen. Vid det mötet presenterar personalen 

verksamheten och tillsammans diskuterar man vilka gemensamma aktivteter som ska 

genomföras under läsåret 

Man väljer också representanterna till trivselgruppen. 

 

6. Försäkringsfrågor 

Alla elever är försäkrade genom kommunens försorg. Lägg märke till att försäkringen gäller 

både skoltid och fritid. Försäkringsbeloppen är inte så höga, vilket gör att en hel del föräldrar 

kompletterar med en egen försäkring. 

Aktuell information och blanketter finns på Internet på adress 

www.kristianstad.se/skolforsakring 

 

Det är viktigt att skadeanmälan alltid inlämnas, med tanke på att framtida men kan uppstå 

som t.ex. vid tandskador. 

 

7. Skadade persedlar 

http://www.kristianstad.se/skolforsakring


Skadar eleverna sina kläder eller glasögon i skolan är möjligheterna till ersättning begränsade. 

Glasögonskador 

Skador på glasögon ersätts endast om skadan uppkom direkt under lektion t.ex. 

under bollspel, men ej om eleven tappar glasögonen i duschen efter lektionen. 

Skador som uppkommer under raster, ersätts ej. 

 

Andra skador 

Skador på kläder mm ersätts endast om kommunens personal anses ha brustit i 

tillsyn av utrustning mm. 

 

Skador på eller förlust av utrustning som eleven medför till skolan ersätts 

normalt inte av kommunen. 

 

För ersättning av skadade persedlar gör målsman en framställning på särskild blankett, som 

man kan få genom skolans expedition. 

 

8. Utvecklingssamtal och IUP 

En gång varje termin genomförs utvecklingssamtal där elev, föräldrar och lärare deltar. Vid 

utvecklingssamtalet upprättas en individuell utvecklingsplan (IUP). Denna grundar sig på en 

skriftlig utvärdering av elevens utveckling både kunskapsmässigt och socialt. IUP skall 

innehålla skriftliga omdömen om elevens kunskapsutveckling i relation till målen. Den skall 

också innehålla annan information om elevens skolgång inom ramen för läroplanen, t.ex. 

elevens sociala utveckling, för att eleven ska veta vilka insatser som behövs för att målen ska 

nås. För 6-åringarna upprättas ingen IUP, men man har ett samtal på hösten och ett på våren. 

 

Dokumentation kring elevens utveckling sker på Edwise (www.edwise.se). Alla 

vårdnadshavare bör ansöka/ ha ett konto per barn  

 

Den individuella utvecklingsplanen utgör således en tillbakablick men till största delen är den 

framåtsyftande för att kunna bidra till elevens fortsatta utveckling. De överenskommelser som 

görs mellan lärare, elev och vårdnadshavare ska dokumenteras i IUP:n. 

 

9. Elevhälsoteam 

På skolan finns ett team som består av personal med specialfunktioner. Teamet arbetar både 

förbyggande och hjälpande för elever med olika svårigheter i sin situation och sitt skolarbete 

och vilka stödinsatser som behövs sättas in. Till teamet knyts alltid pedagogerna vars elev det 

gäller. Vid behov kallas även vårdnadshavaren. Teamets arbete på Yngsjö skola leds av 

rektor.                                                                                                                                                               

 

Skolpsykolog Jonas Hall 0733-13 54 78  

Skolkurator  Camilla Jönsson 0733-13 46 57 

Skolsköterska Christina Lind Winell 0733-13 46 09              

Specialpedagog   Christina Krantz  och Malin Beijer 044-134610 

Talpedagog  Christine Nilsson 0733- 13 61 24  

 

 

10. Kontakt med skolledning 

Rektor för Yngsjö skola är Håkan Frostebring, som är anträffbar skoldagar kl 09.00-15.00 

efter överenskommelse på telefon, med nummer 044-13 46 08  

 

http://www.edwise.se/


Behöver ni nå någon elev eller personal under dagtid, vill vi att ni respekterar följande 

telefontider: före 08.30 och efter klockan 13.30. Detta för att ge elever och personal arbetsro. 

 

Skolan 044-23 25 34 

Fritids 044-23 25 34 ( morgon fritids och sammanslagning på kvällen 044-13 24 10 ) 

Matsalen 044-23 23 86  

 

11. Skolbarnsomsorgen 

Fritidshem finns för barn i åldrarna 6-12 år under den tid av dagen då föräldrar 

förvärvsarbetar eller studerar och då barnen inte är i skolan. 

Vid föräldraledighet och arbetslöshet, har barnen ingen rätt till fritidshem. 

Avgift erläggs enligt fastställd taxa 12 månader per år. 

Uppsägningstiden är två månader och skall ske skriftligen till områdets expedition.  

Aktuell information och blanketter finns på Internet på adress 

www.kristianstad.se/sv/Kristianstads-kommun/Utbildning/Blanketter-BUF/ 

 

 

Vårt fritidshem, som samverkar med förskolan, har öppet 6.30-18.30. Vi lägger våra 

arbetstider efter barnens tider för att utnyttja våra resurser maximalt därför bör schema 

ändringar meddelas i god tid. Denna termin är här sammanlagt ca 30 barn inskrivna. Barnen 

får gärna gå hem till varandra och leka men vi vill att det bestäms dagen innan så vi får klara 

besked om vad som gäller. Skriv ett meddelande eller ring oss. Vi vill helst inte att barnen 

ringer här om det inte är viktigt. 

Frukost serveras kl.7.45. 

På loven kommer vi i så stor utsträckning som möjligt att vara kvar i Yngsjö. En del 

lovveckor, vid längre lov, kan vi komma att slås ihop med övriga fritidshem i Åhus. 

Fritidshemmet stänger två dagar per läsår, då personalen har fortbildning. Vid övriga 

studiedagar är fritidshemmet öppet, med begränsad verksamhet och kommer ibland att 

bemannas med vikarier. 

 

12. Mobbning och trakasserier, främlingsfientlighet och rasism, samt ett kränkande 

språkbruk kan aldrig och skall aldrig accepteras. Vi arbetar därför aktivt mot detta på 

Yngsjö skola. Skolan har en egen likabehandlingsplan. 

 

13. Elevinflytande 

Elevinflytande är viktigt för oss på Yngsjö skola och är något som skall öka med stigande 

ålder. Med det ökade inflyttandet stiger även det egna ansvaret. 

I varje klass har man regelbundet klassråd och ca en gång i månaden har vi Forum, där alla 

elever på skolan och all personal diskuterar frågor som rör Yngsjö skola 

 

 

 

 

 

 

 

14. Rutin för klagomål på verksamheterna 

Möjlighet att lämna klagomål mot utbildningen finns reglerat i Skollagens Kapitel 4 § 8. 

 

http://www.kristianstad.se/sv/Kristianstads-kommun/Utbildning/Blanketter-BUF/


I Kristianstad kommuns skolor och förskolor sker det genom att vårdnadshavare, elever och 

andra intressenter ges möjlighet att muntligt eller via blankett lämna klagomål på barn och 

-utbildningsförvaltningens verksamheter. I syfte att utveckla och förbättra verksamheterna är 

det angeläget att klagomål kommuniceras med den det berör. Lämpligen sker detta genom ett 

samtal mellan berörda i nära anslutning till den händelse som lett till att klagomål framförs. 

Klagomål från barn och elever, vårdnadshavare eller annan intressent lämnas till berörd lärare 

eller annan berörd personal. Gäller det hel skola eller förskola vänder man sig till ansvarig 

rektor/förskolechef. Klagomål gällande rektors eller annan chefs tjänsteutövning lämnas till 

skolchef och gällande skolchef till förvaltningschef. 

 

15. Mormor, Morfar, Farmor och Farfar i skolan 

Det är viktigt att alla generationers kunskaper och erfarenheter tas till vara och kan förmedlas 

till de barn som går i vår skola. Vi tror att detta kan skapa en större tolerans och förståelse för 

hur det ser ut i det samhälle vi lever i idag och även skapa en gemensam trygghet i vårt 

närområde.  

Vi önskar att det är fler ur den äldre generationen som besöker oss på skolan och finns i våra 

klasser. Antingen man kommer en dag eller har möjlighet att komma mer regelbundet. 

 

16. Allergier Information 

Det finns många människor som är allergiska mot olika saker t ex. maträtter, pollen, damm, 

djur osv. Idag finns det bra läkemedel som förhindrar allergiska reaktioner, men trots 

medicinering kan man bli väldigt sjuk om man utsätts för något man inte tål. Detta innebär att 

man måste visa hänsyn och vara schysst mot de kamrater och den personal och som har 

allergi! 

 

Byt kläder, även strumpor, och tvätta dina händer innan du går till skolan om du har pälsdjur 

inomhus eller kommit i kontakt med djurhår på annat sätt.  

 

Var försiktig med dofter. Använd oparfymerad deodorant och aldrig i sprayform!  

 

Mandel, nötter, jordnötter, skaldjur eller sesamfrö får inte serveras, tas med vid utflykter 

eller ätas på skolan eller under skoltid/fritid. Nämnda livsmedel får aldrig finnas i skolans 

lokaler! 

 

17. Information kring huvudlöss 

Huvudlöss förekommer med jämna mellanrum i vår verksamhet. Vi uppmanar er att vara 

uppmärksamma och med jämna mellanrum kontrollera ert barns hår och hårbotten. 

Huvudlössen är ca 2-3 mm, grå, svarta eller röda om de nyss sugit blod och är vinglösa. De 

finns i hårbotten och lever av att suga blod, men dör efter 12 timmar utanför 

människokroppen. Lusen kan inte hoppa eller flyga och deras ägg (gnetter) är ovala och 

gulvita. De sprids genom kontakt huvud mot huvud eller via kammar, mössor, hjälmar mm.  

Hur vet man då att man har huvudlöss? Oftast kliar det i hårbotten, men inte alltid. Enda säkra 

sättet att konstatera huvudlöss är att inspektera hårbotten noga och/eller kamma håret med 

hjälp av en luskam över ett vit papper eller en spegel. 

 

Om ni upptäcker att ert barn har fått huvudlöss ska ni informera skolan och behandla med 

preparat som man köper receptfritt på apoteket. 


