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TILL FÖRÄLDRAR MED BARN I SKOLAN I MUNKSUNDS RO
OLYCKSFALLFÖRSÄKRING
Alla elever är kollektivt olycksfallsförsäkrade i Protector skadeförsäkringar.
Försäkringen gäller hela dygnet.
Tilläggsförsäkring måste varje familj ombesörja själv.
Blankett finns både på hemsidan under Olycksfallsförsäkring, på skolan eller direkt
från försäkringsbolaget www.protectorforsakring.se
SKOLSKÖTERSKA
Ann Carmenholth telefon: 69 76 43
KURATOR
Lovisa Holm telefon: 69 72 93
VID LÄMNING OCH HÄMTNING
Använd vändplan vid entrésidan.
RUTINER FÖR UTREDNING AV KRÄNKANDE BEHANDLING
1. Ärenden av lindrig art som går att lösa direkt: Den personal som ser handlingen
åtgärdar detta och meddelar ansvarig lärare.
2. Allvarlig händelse. Den som ser detta skriver incidentrapporten. Ansvarig lärare tar
sedan vid. Läraren bedömer om vårdnadshavare ska kontaktas.
3. Fler incidenter. Ärendet tas över av trygghetsteamet, skriftligt.
4. Ärendet fortsätter, förs då över till EVK. Vårdnadshavare och elevvårdspersonal
träffas. Åtgärdsprogram upprättas.
5. Rektor för ärendet enligt Skollagen 6 kap 10§.
GLASÖGONFÖRSÄKRING
Elever som får sina glasögon förstörda genom olyckshändelse under skoltid kan få
ersättning.
Din klasslärare samt skoladministratör Inga Pettersson (tel 69 66 52) har blankett.
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SKOLANS TRIVSELREGLER
Dessa revideras av klass och elevrådet och skickas ut till samtliga hem vid
höstterminens start.
POLICY VID HÖG FRÅNVARO
Om en elev har mer än 10 dagars ströfrånvaro, sker en uppföljning av frånvaron. Vid
all frånvaro ansvarar vårdnadshavarna för att hämta hemuppgifter.
SKOLSKJUTSAR
Se regler på hemsidan www.pitea.se/munksunds-skola
Korten är en värdehandling och ska noggrant förvaras på sådant sätt att det ej tappas
bort.
Färdbeviset är att jämföra med andra värdehandlingar liknande kontokort, körkort, idkort. Om problem uppstår med skolkortet pratar man med busschauffören, som tar in
kortet och skriver ut ett tillfälligt kort. Det nya ersättningskortet kommer till skolan.
OBS !
Färdbevisbeställningarna utfördes i somras. Det kan hända att några elever flyttat
sen dess eller på annat sätt ej är i behov av färdbevis. Överblivna kort ska omgående
sändas tillbaka till Piteå kommun, Skolskjutsteamet, Lars Lundberg.
TAXISKJUTSAR
Vid schemaändringar sköter skolan ändringar av taxitider. Vid sjukdom och
ledighet ansvarar föräldrarna för detta.
FÖRÄLDRAMÖTE
I varje skolgrupp skall ett föräldramöte hållas innan september månads utgång.
Varje grupp utser vid föräldramötet en föräldrarepresentant till ”Forum för samråd”.

FÖRÄLDRABESÖK I SKOLA
Alla föräldrar är välkomna att besöka sina barn i skolan. Vill du äta lunch måste du
meddela köket någon dag innan.
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Har ditt barn specialkost, glöm inte att avboka kosten vid sjukdom eller ledighet samt
meddela när ditt barn blir friskt. Munksunds skolas kök:69 66 40.
SJUKANMÄLAN AV SKOLBARN
Vårdnadshavarna är skyldiga att anmäla frånvaro/sjukdom. Sjukanmälan för 6åringar och fritids telefon 69 77 31, 69 77 34 eller 070-360 80 09
Sjukanmälan för ditt barn skolår 1-3, ring telefon 69 66 39 ,eller maila mentorn.
Om skolan inte mottagit frånvaro/sjuk anmälan kontaktar skolan hemmet samma
dag.
SKOLRÅDSPROTOKOLL
Skolrådsprotokoll går att läsa under: www.pitea.se/munksunds-skola
ELEVS LEDIGHETER
I Skollagens 7 kap 18 § framgår att varje elev i grundskolan får beviljas kortare
ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet
beviljas. Rektor beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta
beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.
Ledighetsansökan lämnas till klassläraren.
Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn skall se till att barnet fullgör sin
skolplikt. (7 kap 20 §)När det gäller sporadisk frånvaro mer än 10 dagar eller
återkommande förseningar kommer rektor att kontakta vårdnadshavare.
SKOLMATSEDEL
Dessa delas inte ut i klassen. Ni skriver själva ut matsedeln från Piteå Kommuns
hemsida.
MUSIKSKOLAN
Om barnen spelar instrument under skoltid och är sjuka/lediga meddelar föräldrarna
detta till respektive musiklärare eller musikskolans expedition. Vid övriga
schemaändringar som skolan gör ansvarar skolan för avbokningar till respektive
musiklärare.

MOBILTELEFONER
Helena Lindvall

Munksunds skola

Telefon: 0911-69 66 19

Webbadress: www.pitea.se

Information till föräldrar
med barn i Munksunds
skola
2016-10-13

Om eleverna har mobiltelefoner med sig till skolan måste de vara avstängda och
förvaras i väskan eller hos respektive lärare under skoldagen.

SKATEBOARDRAMP
Eleverna får använda Skateboardrampen om de vill och har sina föräldrars tillstånd.
Elevrådet har beslutat om regler under skoltid.
CYKELBANA
Från skolår två får eleverna, med sina föräldrars tillstånd, använda skolans cykelbana
under rasterna. Man måste använda hjälm och följa gällande säkerhetsregler.
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