BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN SKOLOMRÅDE SYD

Skattkärrsskolan
Karlstad 2020-08-05
Rektor Johan Wisenius, 054- 540 36 35
Rektor Helena Johansson, 054- 540 36 87

Välkommen till skolan!
Efter en lång och härlig sommar välkomnar vi er tillbaka till skolan och ett
nytt spännande läsår. Vi hoppas att ni alla har haft en skön ledighet och att
du som elev ser fram emot det nya läsåret. Det gör vi som arbetar på
Skattkärrsskolan.
Följande tider gäller för låg och mellanstadiets skolstart den 18 augusti:
F-2: 08.00, skoldagen pågår till 13.00, lunch serveras
3-6: 08.00, skoldagen pågår till 14.10, lunch serveras
På skolstartsdagen får eleverna i åk 1 - 6 scheman där skoldagens start- och
sluttider står. Förskoleklassernas tider är kl 8-13 varje dag.
För er som har fritidsplats vill vi påminna om att måndagen den 17/8 är en
planeringsdag för hela verksamheten och det är reducerat öppethållande
på fritids. Behov av plats anmäls till rektor Helena Johansson på
helena.johansson6@karlstad.se.
Rutiner för sjukanmälan
Vårdnadshavare anmäler frånvaro för sitt barn till skolan via en
talsvarstjänst på nummer 054-540 30 00. Det du behöver ha tillhands är
barnets personnummer och de tider som sjukanmälan gäller. En bekräftelse
skickas till vårdnadshavare. Du som vårdnadshavare kan också sjukanmäla
via www.karlstad.se. Där finns en länk till sjukanmälan. Du som
vårdnadshavare får information samma dag, om ditt barn har ogiltig
frånvaro. Ett SMS och/eller ett e-postmeddelande skickas till dig inom en
halvtimme efter att frånvaron är registrerad. Om du glömt sjukanmäla ditt
barn på morgonen kan detta göras via talsvar samma dag.
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Den ogiltiga frånvaron skrivs då över och ändras till anmäld frånvaro. Vi vill
att du som vårdnadshavare ser över dina kontaktuppgifter. Det gör du
genom att logga in till sjukanmälan på webben. Under rubriken ”Min sida”
ändrar du dina uppgifter. Här kan du välja om du vill ha bekräftelse via SMS
och/eller e-post. Om uppgifter saknas eller inte stämmer kommer ingen
bekräftelse att nå fram.
Organisation
Från läsåret 20/21 med start nu i augusti organiserar vi
verksamhetsansvaret enligt följande:
Åk f – 3 och fritids: ansvarig rektor Helena Johansson
Åk 4 - 6 och elevhälsan: ansvarig rektor Johan Wisenius
Pågående elevärenden kommer dock överlämnas över tid.
Coronainformation
Vi kommer att ha fortsatta rutiner för att minska smittspridning. Vi undviker
trängsel, eleverna använder handsprit, elever med förkylningssymptom
stannar hemma, föräldrar ska ej vistas i skolans lokaler. Om man som
förälder har särskilda skäl kring skolbesök ska mentor kontaktas före.
Väl mött!
Med vänlig hälsning

Johan Wisenius
johan.wisenius@karlstad.se

Helena Johansson
helena.johansson6@karlstad.se

