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Läsårsdata 2014/2015
2014
Vecka 34

20/8

Hösterminen börjar: Upprop

Vecka 39

22-26/9

Elevfotografering i aulan

Vecka 44

-

Höstlov (måndag studiedag och hela skolan är stängd ink. fritids)

Vecka 51

19/12

Julavslutning

Vecka 2

7/1
8/1

Studiedag och hela skolan är stängd ink. fritids
Vårterminen börjar

Vecka 9

-

Sportlov

Vecka 12

16/3

Studiedag och hela skolan är stängd ink. fritids

Vecka 15

-

Påsklov

Vecka 20

15/5

Lovdag

Vecka 24

10/6
11/6

Skolavslutning
Studiedag och hela skolan är stängd ink. fritids

Vecka 33

13/8

Studiedag och skolan är helt stängd ink. fritids

2015

OBS! Lägg särskilt märke till studiedagarna då all verksamhet på skolan är stängd.
På vår hemsida www.matteusskolan.stockholm finns ett kalendarium som uppdateras
regelbundet under läsårets gång.
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Att anslå hemma
Till alla vårdnadshavare till elever i Matteusskolan!
Varmt välkomna till ett nytt läsår!
Ditt barn går i klass …………………………..

Arbetslag ……………………………

Mentor är …………………………………….

Telefon ………………………………

Sjukanmälan
Om ditt barn blir sjukt eller av någon annan anledning inte kan komma till skolan måste du
som vårdandshavare anmäla frånvaron före klockan 08.00 på morgonen. För vårdnadshavare
till elever i årskurs 1-9 görs detta via skolwebben: www.skolwebben.stockholm.se.
Sjukanmälan ska göras varje dag om det inte är så att en hel period kan föras in på en gång.
Som vårdnadshavare måste du skriva in och uppdatera dina kontaktuppgifter på skolwebben.
När du gjort detta får du ett SMS eller ett mail om ditt barn är frånvarande och ej har anmäld
giltig frånvaro.
Om du inte har tillgång till skolwebben går det bra att ringa in på 08-508 44 152 och uppge
elevens namn och klass. Var god och tala tydligt.
När det gäller sjukanmälan för elever i förskoleklass ska vårdnadshavare ringa och
sjukanmäla på telefonnummer: 08-508 44 161.

Gällande elevers ledighet
Läraren får bevilja ledighet två dagar i följd och sammanlagt högst fem dagar under ett läsår.
Om det finns särskilda skäl får rektor bevilja längre sammanhängande ledighet än två dagar i
följd. Dock sammanlagt högst tio dagar under ett läsår med avdrag för de dagar som läraren
kan ha beviljat. Om det finns synnerliga skäl kan Utbildningsförvaltningen bevilja längre
sammanhängande ledighet än ovanstående.
Vid all form av beviljad ledighet gäller att läraren ger eleven arbetsuppgifter som motsvarar
det förlorade skolarbetet.

Skolans organisation
Om du har frågor eller funderingar rörande skolan ska du i första hand kontakta ditt barns
mentor/lärare. Detta gör du enklast genom att skicka ett mail
(förnamn.efternamn@stockholm.se). E-post och direktnummer till all personal på skolan
hittar du på www.matteusskolan.stockholm.se.
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Skolledning
Rektor: Jan Aili
Övergripande ansvar för hela skolverksamheten samt
Ansvarig för arbetslag förskoleklass och 2.

08-508 44 145

Bitr. rektor: Marzyeh Dadvar
Övergripande ansvar för elevhälsoarbetet och elevintag samt
ansvarig för arbetslag 1, 4-5 och 9.

08-508 44 293

Bit. rektor: Karolina Arvekvist
08-508 44 292
Övergripande ansvar för lokaler och skolmaten samt ansvarig
för arbetslag 3, 6, 7 och 8.
Bitr. rektor: vakant
Ansvarig för arbetslag förskoleklass, 2, 4-5 och 7

-

Rekrytering av ny biträdande rektor pågår under höstterminen 2014 och beräknas vara klar i
och med vårterminens start.

Elevhälsoteam
Skolsköterska: Ewa Nilsson
Kurator: Gith Haring
Studie- och yrkesvägledare: Marianne Runsjö
Specialpedagog: Anna Ternhage
Specialpedagog: Johanna Öhgren
Speciallärare: Lotta Jerneborg

08-508 44 150
08-508 44 151
08-508 44 169
08-508 42 638
08-508 44 267
08-508 42 619

Kansli/vaktmästeri
Expedition/Skolsekreterare: Marie Glimarv
IT-samordnager: Peter Lilius
Vaktmästare: Per Ekström
Kvällsvaktmästare: Lars Croneby
Fritidsledare: Hanna Knapp
Bibliotekarie: Anna-Marie Heikurainen
Skolmåltid: Inaam Ibrahim

08-508 44 140
08-508 44 148
08-508 44 149
08-508 44 149
08-508 09 219
08-508 44 152
08-508 44 175
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Bra att veta om skolan
Adressändring/byte av skola
Om familjen ändrar adressuppgifter och/eller byter skolan ska en särskild blankett fyllas i.
Blanketten finns på skolans hemsida under Elev/vårdnadshavare och under Blankettförrådet.
Blanketten finns även att hämta på expeditionen.

Bibliotek
Vi har ett fint bibliotek där eleverna kan låna böcker och bedriva självstudier. Böcker är dyra
och för att vi ekonomiskt ska klara av att ha ett bra utbud är det naturligtvis viktiga att
eleverna återlämnar böckerna ordentligt och i tid.
För att eleven ska få låna böcker i biblioteket vill vi att ni som vårdnadhavarer är medvetna
om att ni förbinder er att ersätta bok som ej återlämnas i tid med i regel 250 kr. För vissa
mycket dyrbara böcker måste vi ta ut en högre avgift.

Eget användarkonto, hemkatalog och e-postadress
Skolan har ett nätverk med ett hundratal datorer till elevernas förfogande. Eleverna tilldelas
ett användarkonto för nätverket, samt konto i live@edu med tillhörande e-post och
hemkatalog.
Användandet av dataresurserna är förknippat med ansvar. Den som utför sabotage mot
utrustning blir ersättningsskyldig och får sitt användarkonto inaktiverat. Att befatta sig med
oetisk och anstötligt material på Internet kan också leda till att kontot spärras för viss tid. Det
är inte heller tillåtet att ägna sig åt så kallade nätverksspel, vilket hämmar andras användande
av nätet, att belasta skrivarna med onödiga utskrifter eller på annat sätt motarbeta
upprätthållandet av ett väl fungerande datanät i Matteusskolan.

Elevskåp
Elever i årskurs 6-9 tilldelas ett skåp där de kan förvara undervisningsmaterial. Eleverna tar
själva med ett lås. Observera att elevskåpen är skolans egendom. Om eleven tappat nyckeln
till sitt skåp kan vaktmästaren klippa upp låset.

Expeditionen
Här kan du som vårdnadshavare få hjälp med de flesta allmänna frågor som rör skolan.
Undvik att kontakta eleverna under skoltid om det inte gäller en akut familjeangelägenhet.

Fritidshem
För eleverna i förskoleklass samt i årskurs 1-3 har vi vår fritidsverksamhet. Om du har
generella frågor gällande vår fritidsverksamhet kontaktar du vår fritidspedagog Charlotte
Skog via mail eller på 08-508 44 469.
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Fritidsklubb
Eleverna i årskurs 4-6 erbjuds att delat i skolans fritidsklubb. Arbetet i fritidsklubben leds av
fritidsledaren Jörgen Jonsson som nås via mail eller 08-508 43 471.

Födoämnesallergi/specialkost
Vårdnadshavare ska fylla i bifogad blankett gällande födoämnesallergi och specialkost och
lämna till elevens mentor så fort som möjligt.

Föräldraföreningen
Besök föräldraföreningen på Matteusskolans hemsida.

Hissnyckel
Om en elev skadat sig så att hon/han inte kan gå i trapporna kan man via skolsköterskan
kvittera ut en hissnyckel. Borttappad nyckel ersätts av vårdnadshavare med 250 kr.

Kontaktkort
Bifogat kontaktkort fylls i och lämnas till mentor inom tre dagar efter skolstart. Ändras
uppgifterna finns blanketten på skolans hemsida eller att rekvirera på expeditionen.

Kurator
Finns på skolan alla dagar. För kontaktuppgifter se ovan.

Läxläsning
För de elever som önskar kommer lärare att finnas tillgänglig i biblioteket för att hjälpa till
med läxor. Tider för detta anslås i biblioteket och på hemsidan.

Olycksfallsförsäkring
Se information och blankett på hemsidan.

Skolmedling
Vi använder skolmedling som metod vid konflikthantering (läs mer om detta på vår hemsida).

Skolsköterska
Finns på skolan alla dagar. För kontaktuppgifter se ovan.

SL-kort
Om Matteusskolan är en elevs skolpliktsskola och eleven har mer än 2,2 km till skolan får
eleven ett SL-kort av skolan. Elever som har delat boende där en av vårdnadshavarna bor
inom skolpliktsområdet men där den andra vårdnadshavaren bor längre bort än ovan har också
rätt ett SL-kort. Vid delat boende ska en särskild ansökningsblankett fyllas i som finns i
expeditionen.

Stockholms Skolwebb
I Skolwebben kan vårdnadshavare anmäla elevens frånvaro. Vi bifogar detta häfte en
övergripande information som även finns på www.stockholm.se/stockholmsskolwebb .
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Studie- och yrkesvägledare (SYV)
Finns på skolan på måndagar och tisdagar samt onsdagar ojämna veckor. För kontaktuppgifter
se ovan.

Personlig egendom
Ersättning från skolan vid försvinnande eller stöld utgår inte. Vårdnadshavare gör en
polisanmälan och kontaktar sitt försäkringsbolag. Vår rekommendation är att eleverna inte ska
ta med stöldbegärliga personliga tillhörigheter till skolan! Glömda eller borttappade saker
finns ofta hos vaktmästaren. Kvarglömda saker ligger kvar en månad.

Uppehållsrum för årskurs 6-9
Här kan eleverna umgås, spela spel och köpa fika. Här finns vår fritidsledare Hanna Knapp

Veckobrev
Arbetslagets veckobrev publiceras på hemsidan. Veckobrevet innehåller följande
standardinformation:




Planeringskalender för följande vecka: läxor, redovisningar, inlämningsdatum,
prov, idrottsdagar osv
Praktisk info gällande speciella aktiviteter t ex studiebesök, Brims, hälsodag osv
Övrig info som al/lärare vill ge, t ex återkoppling från veckan som varit, aktuella
frågor i klassen osv
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Bilaga 1 – skolans regler läsåret 14/15
Skolans regler utvärderas och uppdateras varje läsår både av eleverna (elevråden) samt av
personalen. I dagsläget är Matteusskolans regler följande:


Jag skapar en god stämning genom att behandla andra respektfullt och är en god
medmänniska.



Jag bidrar till ett gott arbetsklimat genom att vara i tid, ha med rätt material och skapa
arbetsro.



Jag tar ansvar för miljön genom att vara försiktigt med mitt och skolans material och
håller skolan ren.



Jag tar ansvar för min hälsa genom att låta bli godis och läsk.

