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Vem är rektor?

 Avgående rektor Bo Åström 2014-2020

Kommer att växla mellan arbetet på förvaltningen och 
skolan fram till att Linda kommer. Nås på nya 
telefonnumret 0911-69 72 19. Övergripande ansvar för 
skolan ytterligare någon vecka. 

 Tillträdande rektor Linda Andersson 2020-

Arbetar mestadels kvar i Porsnäs till efterträdaren är 
utsedd och tar över. Nås på telefonnummer 0911-69 75 63 
fram till att hon övertar Pitholmsskolan.



På Pitholmsskolan finns i åk 4:

 4A Chrissan Lundman

 4B Annika Wiklund

 4C Malin Hallerskog

 4D Maria Wikberg



Pitholmsområdet lå 2020/21

Åk 4-6
Tillbyggnation klar ht. 2020

Renovering C-huset klar vt. 2021

Pitholmsskolan 4-9

Åk 7-9 



En stor 4-9-skola -
hur funkar det?

Möjligheter Utmaningar

 Upprustade lokaler och miljö

 Fler resurslärare och andra 
stödalternativ

 Arbetslag med fler lärare ger 
bättre bedömning

 Pedagogisk fördjupning och 
bättre innehåll

 Fler kamratalternativ för 
eleverna

 Bättre uppföljning mellan 
stadierna

 Många elever - stora ytor

 Hitta effektiva 
samarbetsformer

 Lokaler

 Byggnationer

 Eftermiddagshem på Fritids



På skolan finns:
- Sofia Lundberg (specialpedagog)

- Elin Wass (socionom)

- Agneta Andersson (kurator)

- Karin Granberg (skolsköterska)

- Therese Wiklund (resurslärare)

- Marie Hurtig (resurslärare)

- Marita Berglund (fritids/resursstöd)

- Ingrid Lindblom (resurslärare)

- Björn Fahlander (musiklärare/resurslärare)



Anpassning, särskilt stöd och 
behovsresurser

 Screening i kärnämnena av samtliga elever. Ma och Sv i åk. 
4. Eng i åk 5. Prioritering utifrån screening-resultat och 
uppgifter vid överlämnande.

 Långtidsstöd respektive korttidsstöd

 Intensivperioder (7-8 veckor), grupp- och individstöd

 Anpassningar, särskilt stöd och hjälpmedel efter faktiska 
behov

 Tonvikt på läs- och skrivförmåga, tal samt auditivitet

 Rörliga stödinsatser, förändras över tid och efter behov

 Anpassningar vid prov och förhör samt särskild anpassning 
vid nationella prov i åk 6



På skolan finns:
 Trygghetsteam, möte vid behov och övergripande möten 

två gånger per termin

- Linda Andersson(rektor)

- Sofia Lundberg (specialpedagog)

- Agneta Andersson (kurator 4-9)

- Elin Wass (Socionom)

- Maria Wikberg (lärare)

- Erica Larsson (lärare)

- Gunilla Mellgren (lärare)



På skolan finns:
 Elevhälsoteam, 

- Rektor Linda Andersson, tel. 69 66 36 

- Specialpedagog Sofia Lundberg 070 271 05 45

- Kurator Agneta Andersson, tel. 69 75 67

- Skolsköterska Karin Granberg, tel. 69 66 29

- Socionom Elin Wass 070 520 70 33

Elevhälsoteamet är särskilt forum för diskussioner angående elever 
i särskilt behov av stöd. Rektor beslutar om åtgärder efter samråd 

med teamet, berörda lärare samt vårdnadshavare.



På skolan finns:
 Kristeam

- Linda Andersson (rektor)

- Sofia Lundberg (specialpedagog)

- Agneta Andersson (kurator)

- Karin Granberg (Skolsköterska)

- Britt Fjällström (lärare) 

- Marie Dissanayake (lärare) 

- Peter Werner (Svenska kyrkan)



Forum för inflytande
 Klassråd
 Elevråd

 Föräldramöte
 Klassföräldrar
 Dialogforum – ersätter skolråd



Ledigheter och Skola 24
 Skolplikt gäller enligt lag. Rätten till skolgång är både en rättighet och en skyldighet.
 En elev kan beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter i maximalt högst 10 dagar per läsår.
 Ansökan via Skola 24. Mentor beviljar kortare ledighet upp t.o.m. sammanlagt tio dagar. 
 Vid förlorad inloggning – vänd er till skolans administratör, tel. 0911-69 66 20
 Vid ledighet del av dag eller del av lektion oavsett lärare görs detta hos mentor – av vårdnadshavaren.
 All ledighet dokumenteras och arkivförs av skolan via Skola 24. 
 Ogiltig frånvaro redovisas på terminsbetyget fr.o.m. åk. 6.
 Skolplikt och rättighet till utbildning utgör grunden för beslut om ledighet. I fråga om beslut till ledighet vägs in:

1) Elevens studiesituation
2) Tidigare ledigheter
3) Skäl för ledigheten

• Ledighet över 10 dagar
Endast rektor får besluta om ledighet över 10 dagar.
Längre ledighet kan endast beviljas vid ”synnerliga skäl”. Rektor avgör om så är fallet. 
Skollagen ställer stränga krav för att en sådan ledighet får beviljas och förutsätter en dialog mellan   
vårdnadshavare och skola. Om rektor anser att ledigheten är olämplig kommer ledigheten att avslås. Skolverket har i sina 
direktiv inte ansett utlandssemester vara ”synnerliga skäl”.

• Vi är restriktiva till ledigheter under Nationella prov (åk 6)



Ett barns tid

Ett år = 8 760 timmar

Sömn = 3 650 timmar = 41%

Skola 1 068 
timmar = 12%



Hjälp oss med:
 Förbered ditt barn med energi och ork under skoldagen. Kost och sömn är A och O. 

 Tala väl om skolan hemma. Både skola och hem vill barnens bästa. Ta kritik eller funderingar om skolan direkt med 
berörd personal. Alla är oroliga eller upprörda någon gång – vuxna också – men undvik att överföra känslorna till barnet.

 Påminn barnen om att skolan är viktig, precis som ditt arbete är för dig!

 Kommunikation via sociala medier, sms och chatt påverkar skoldagen trots att det oftast sker på fritiden. Ha koll på vad 
barnen gör, vad som sägs och vem de pratar med! Kräv insyn. Ställ krav på användningen.

 Läxorna är viktiga. Läxor är barnets ansvar. Hjälp era barn med att ta det ansvaret.

 Träna barnen i strukturer och rutiner – sätt upp tider för läxläsning, mat, lek, sänggående, dator och mobilanvändning. 
Skapa gärna nätverk föräldrar emellan kring detta.

 Ställ tydliga krav och visa att du har förväntningar på ditt barn.

 Stärk självkänslan och självförtroendet hos ditt barn genom att berömma barnets ansträngningar. När de lyckas 
stimulerar du dem till att utvecklas genom att motivera dem till vidare utmaningar.

 Prata mycket med barnen, läs för dem och uppmuntra dem att läsa själva. Läsning ger bl.a. ett gott ordförråd. Diskutera 
sådant som händer i omvärlden och uppmuntra barnen att ha egna åsikter men också att respektera andras.



Några viktiga saker…
 Skolans lokaler öppnar 8.00. Efter sista lektionen ska eleverna gå hem om de inte har fritids. 

Skolans tillsynsplikt upphör i anslutning till att skoldagen upphör. Dessutom är stora delar av 
skolans område en byggarbetsplats.

 Det är endast tillåtet att hämta/lämna barnen på anvisade platser vid skolan. Respektera 
skyltningen och skolans område!

 Elev som medvetet förstör böcker, skolmaterial eller vandaliserar skolans lokaler kan bli 
ersättningsskyldig upp till fullvärdet. Borttappade skolböcker ersätts med hela eller delar av 
värdet.

 Hjälp oss att lämna tillbaka lånade böcker till biblioteket. Böcker som ska tas hem ska lånas 
på personligt kort.

 Skolan ansvarar inte för värdesaker eller personliga föremål. Vårdnadshavaren förlust- eller 
stöldanmäler – inte skolan. Det bör dock noteras att de flesta förlorade föremål i skolan 
oftast är borttappade eller kvarglömda av eleverna själva.

 Frånvaro meddelas via Skola 24. Använd appen. Kontakta skolans administratör om du 
förlorat din kod.

 Förebyggande arbete runt droger, klotter, vandalisering. Samarbete med socialtjänst och 
polis. Fortlöpande information. Viktigt att ta del av detta – det gäller ditt barn!

 Endast fritids på eftermiddagarna. Öppet till kl. 17.00. Morgonfritids på lågstadieskolorna. 



Skolplikt och närvaro
 Elever har skolplikt och individuell rätt till utbildning. 

Vårdnadshavaren är lagligen skyldig att se till att eleven kommer sig till 
skolan.

 Skolan har ett särskilt ansvar att utreda orsaker till skolfrånvaro
 All frånvaro ska alltid rapporteras till skolan av vårdnadshavaren.
 Mentor för initialt samtal med vårdnadshavaren om frånvaro i skolan 

och orsaker till den.
 Rektor kallar alltid vårdnadshavaren till närvarosamtal när frånvaron 

bedöms hög eller ohälsosam. Vid upprepad ohörsamhet eller 
samarbetssvårigheter anmäls detta rutinmässigt till socialtjänsten.

 Skolan har en skyldighet att rapportera ohälsosam, upprepad och 
längre frånvaro till BUN oavsett om frånvaron är giltig eller ej.

 Vårdnadshavare kan dömas till vite i Förvaltningsrätten för brott mot 
skolplikten av huvudmannen. 



Hur arbetar Pitholmsskolan med 
Corona-risken?
Pitholmsskolan arbetar med att minimera riskerna 
genom att…

…elever och personal försöker hålla avstånd till varandra

…elever och personal tvättar händerna efter raster och 
innan maten

…matsalen möbleras luftigare

…serveringsbestick byts ut oftare

…elever och personal stannar hemma om de är krassliga

…verksamheten är ute så fort tillfälle ges

…endast anordna fysiska möten som av rektor anses som 
nödvändiga 



https://m.youtube.com/watch?v=MOKqtoy6UP4

Från åk 4 börjar eleverna sin 
vandring mot betyg i åk 6

1

2

3

4

5

https://m.youtube.com/watch?v=MOKqtoy6UP4


Vilken kunskapssyn förmedlar 
läroplanen?

Kvalitativ kunskap
• Inte mätbar 

Kvantitativ kunskap
• Mätbar Faktakunskaper är inga mål 

i sig.

Tillämpningen av 
kunskaper, hur du 

använder de fakta du 
inhämtat, är målet. 

Användandet av 
FÖRMÅGOR.



Hur bedöms eleven?
Värderar helheten av det eleven gör i 
skolan. Ingen analys av delarna som 
utgör helheten. Alla kunskapskrav ska 
vara uppfyllda. Tillbakasyftande. 
Görs i form av: BETYG

Värderar delarna som bygger upp elevens 
hela kunskap i ett ämne. Ringar in vad 
eleven behärskar och bör utveckla. 
Beskriver nuläge och framåtsyftande. 
Görs i form av: SKRIFTLIG 
INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN 
(omdöme + IUP).

Åk 6-9

Åk 1-5

Det går inte att bedöma vad eleven förstår. 
Bedömningen ska ske av hur eleven VISAR vad 

hon/han förstår.



Till sist:

Om du misstänker att ditt eller någon 
annans barn far illa och utsätts för 

någon form av kränkande behandling 
hemma eller i skolan, kontakta alltid 

personal eller rektor!


