LILJESTENEN september 2017

Här följer lite information till dig som vårdnadshavare till barn hos oss.
Liljestensskolan lå 17/18
Nytt år och nya förväntningar. Vi startade läsåret med att ta emot våra nya 121 elever i åk 7
och tillsammans är vi nu 400 elever fördelat på 16 klasser och ca 50 personal. Inför
höstterminen slutade Johanna Brodén Westergren sin tjänst och Anna Lenhult är ny hos oss.
Vår specialpedagog Tommy Dahlberg kommer att gå i pension och hans efterträdare heter
Tobias Höstblom. Gunilla Ahlin kommer att sluta hos oss och Charlotta Stark kommer att
ersätta henne.
Friends
Under föregående läsår påbörjades ett samarbete med föreningen Friends och detta samarbete
fortsätter även detta läsår. Vi har i vår handlingsplan ett fortsatt mål där ALL personal skall
arbeta med trygghet och trivsel på skolan.
Digitalisering
Hur vi arbetar och kommunicerar genom Delta och hur vi arbetar med digitalisering kommer
att vara ett fokusområde för personalen och flertalet utbildningsinsatser kommer att ske.
Under hösterminen kommer vi att fortsätta vårt arbete med att alla utvecklingssamtal skall
ligga på Delta och du som vårdnadshavare kommer bli kallad tilll samtalet tillsammans med
din/er ungdom.
Polenresa för åk 9
Kommunstyrelsen har även i år prioriterat pengar i budget för att möjliggöra en resa för åk 9
där syftet är att besöka Auschwitz och Birkenau utanför Krakow, Polen. Kommunstyrelsen
har också påtalat vikten av att eleverna skall fullfölja sin skolplikt för att vara aktuella för att
följa med på resan. I år kommer resorna att ske i mitten av november och vi kommer vara
borta från lördag till tisdag. Förutom besöken i koncentrationslägren så skall vi besöka judiska
kvarteren, gå på guidad tur i saltgruvor, samt rundvandring i Krakow.

Viktiga datum och tider
Läsåret 17/18
Höstterminen 2017
Terminen är: tisdagen den 22 augusti-torsdagen den 21 december
Eleverna är lediga följande dagar:
•
•

Onsdag den 20 september
Måndag den 30 oktober-fredag den 3 november (höstlov)

Vårterminen 2018
Terminen är: tisdagen den 9 januari-fredagen den 15 juni
Eleverna är lediga följande dagar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Måndag den 12 februari-fredag den 16 februari (sportlov)
Måndag den 26 mars-måndag den 2 april (påsklov)
Måndag den 30 april
Tisdagen den 1 maj
Torsdagen den 10 maj (Kristi himmelsfärdsdag)
Fredagen den 11 maj
Måndagen den 14 maj
Tisdagen den 15 maj
Onsdagen den 6 juni

Föräldramöten ht 2017
Åk 7
Åk 8

22 augusti
2 oktober (Att vara tonårsförälder)

Åk 9

28 september (Info Polen)

Åk 9

18 oktober (Info inför gymnasiet)

Datum för nationella prov, fasta provtider:
Muntliga delprov i
ma, sv, eng

v. 45-50 2017

Svenska/Sva
NO
SO
Engelska
Matematik

13 mars och 15 mars 2018
11 april samt ett icke tidsbundet prov efter v. 11
18 april och 20 april
24 april och 26 april
7 maj och 9 maj

Prao-veckor, åk 9:
v. 39

9B och 9D

v. 40

9A och 9C

v. 41

9E och 9F

Yrkeslivsmässa
26-27 oktober 2017

Förväntansdokument
Elever
Som elev på skolan förväntar vi oss att Du bidrar till allas trivsel. Tänk på följande:
- att Du alltid försöker göra ditt bästa i skolan
- att Du aldrig deltar i mobbning eller annan kränkande handling
- att Du tar ansvar för skolans miljö
Vårdnadshavare
Att Du som vårdnadshavare
- hjälper Ditt barn att se positivt på skolan och på sin egen skolgång
- pratar med Ditt barn om hur viktigt det är att de kommer i tid
försedda med det de behöver
- intresserar dig för Ditt barns skolarbete
- sjukanmäler Ditt barn enligt skolans anvisningar
- underrättar skolans personal om händelser som kan påverka Ditt
barns sätt att delta i skolans verksamhet
- engagerar dig i utvecklingssamtal och föräldramöten
- inte tvekar att kontakta handledare/pedagoger eller skolans ledning
med frågor och förslag

Vår värdegrund
När vi pratar med varandra och om varandra ska vi vara fokuserade på varandras resurser och
möjligheter. Detta skapar en kultur som gör skillnad och som underlättar för alla på vår skola
att lyckas.
Varje elev ska få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det
ger att göra framsteg och övervinna svårigheter i klassrummet.
Utmaningar tar vi oss an med utgångspunkt i tanken att vi tillsammans förmår mer än vad
man kan lösa ensam.

Likabehandlingsarbete
Skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling regleras utifrån två lagar:
Diskrimineringslagen och Skollagen kap 6. Arbetet ska främja alla elevers lika rättigheter och
förebygga och förhindra alla former av diskriminering och kränkande behandling. För att på
ett bra sätt kunna arbeta med frågor som har med trivsel att göra upprättas varje år en årlig
plan för Likabehandling. Den utgår från den kartläggning av det psykosociala klimatet som
genomförs under läsåret. Våra styrdokument betonar att alla som arbetar i skolan har
skyldighet att motarbeta kränkande behandling och diskriminering.

Utvecklingssamtal
Två gånger per läsår kallas elev och vårdnadshavare till utvecklingssamtal med elevens
handledare. Målet med samtalen är att diskutera dels elevens kunskapsmässiga och sociala
utveckling, dels elevens framtida skolgång. I god tid innan samtalet får du som
vårdnadshavare veta hur du/ni och er ungdom kan förbereda samtalet. Vårt mål ar att det är
eleven som ska leda samtalet, utifrån sin förmåga.

Elevhälsa
Elevhälsoteamet träffas varje vecka och består av rektor, specialpedagog, skolsköterska och
kurator. Vi har även en skolpsykolog som vi delar med Prästgårdsskolan. I den här gruppen
lyfts frågor om elevärenden löpande. Målet med elevhälsoarbetet är att skapa en så god
arbetsmiljö att både elever och personal kan gå till skolan med glädje och känna trygghet och
en positiv förväntan. Elevhälsoarbetet bygger på en ömsesidig respekt mellan elev-personalvårdnadshavare och en vilja att skapa bästa möjliga inlärningsmöjligheter för varje enskild
elev.

Olycksfallsförsäkring
Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper
inom Götene kommuns verksamhetsområde. För skolelever har kommunen tecknat en
olycksfallsförsäkring. Denna gäller dygnet om. Obs! Försäkringen gäller enbart vid olycksfall,

inte vid sjukdom. Har olyckan varit framme skall föräldrarna själva anmäla till
försäkringsbolaget. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt
drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen).
Information angående försäkringen finns under kommunens hemsida www.gotene.se.

Klagomål
Enligt skollagen (2010:800 kap 4 § 8) ställs krav på att det ska finnas rutiner för att ta emot
och utreda klagomål mot utbildningen. Vänd dig i första hand till den person, enhet eller
avdelning där klagomålet hör hemma. Om det inte löser problemen eller om kontakten
upplevs som för känslig, är nästa instans att vända sig till rektor eller motsvarande
ledningsfunktion för att sedan slussas vidare till sektorchef för Barn och utbildning inom
sektor Välfärd. Götene kommun ska erbjuda alla barn, elever/studerande och familjer
en god lärmiljö och utbildning av hög kvalitet och därför är dina/era åsikter viktiga för oss.
På www.gotene.se hittar du ett digitalt formulär för att skicka in eventuella
klagomål/synpunkter.

Studie- och yrkesvägledning
Att planera för sin framtid och komma fram till vad man vill syssla med när man är tonåring
är spännande, men inte så enkelt. Valmöjligheterna är många och det blir allt vanligare att
man byter såväl arbetsplats som bransch under sitt yrkesliv. Därför behöver dagens elever
också förberedas för framtiden på ett sätt som fungerar idag. Förutom information om olika
utbildningar och yrken, handlar det också om att känna sig själv, att kunna vara kreativ och att
klara av att välja. På Liljestensskolan strävar vi därför efter att låta SYV-arbetet genomsyra
och gå hand i hand med hela verksamheten.
Skola – arbetsliv
I år 7 gör eleverna besök på lokala arbetsplatser.
I år 8 och 9 gör eleverna en veckas prao. För att stärka elevernas initiativkraft och sociala
förmågor får varje elev söka sin egen praoplats. SYV hjälper förstås den som behöver.
I år 9 presenterar eleverna sin prao med en egen monter på en stor Yrkeslivsmässa, som
Liljestensskolan genomför tillsammans med näringsliv och kommun. Eleverna presenterar
prao-platsen med fokus på yrken, utbildning och sin egen upplevelse. De ska dessutom
granska verksamheten ur ett miljöperspektiv. Eleverna tävlar i tre kategorier: bästa
monterdesign, bästa presentation och bästa miljöpresentation.

Vid sjukdom
Om en elev på grund av sjukdom eller av annan orsak inte kan delta i skolans verksamhet
under skoldagen skall detta snarast anmälas till handledaren. Telefonnummer vid
sjukanmälan, se kontaktuppgifter på sista sidan! Under hösten kommer ett nytt system att
börja användas där sjukanmälan sker på ett annat sätt. Mer information kommer.

Ledighet för enskild angelägenhet
All ledighet söks på blankett, som finns på kommunens hemsida och som lämnas till
handledaren för yttrande och sedan till rektor för beslut. För ledighet upp till två dagar i följd
får handledare fatta beslut. Om det gäller semester ska sökande motivera varför denna infaller
på terminstid och inte kan förläggas till något av loven. Under vt i åk 9 ligger fasta provdatum
för Nationella Prov. Under dessa datum beviljas ingen ledighet för eleven!
Ledighet förutsätter att elever som är borta från skolarbetet på grund av begärd ledighet på
eget initiativ/ansvar tar igen de kursavsnitt de förlorat genom frånvaron. Detta bör göras före
ledigheten.
Handledare och rektor 2017-2018
Handledare åk 7

Rektor

7A

Peter Skarpvold, Helene Hofling

Anna Helgesson

7B

Anna Arnerfors, Therese Ericson

Anna Helgesson

7C

Sandra Nieroth, Anna Lenhult

Anna Helgesson

7D

Magnus Böröy, Mikael Norrgård

Elisabeth AnderssonHult

7E

Britt-Marie Karlsson, Mathilda Hagelberg

Elisabeth AnderssonHult

Handledare åk 8
8A

Jessica I Örnheim, Fredrik Thempo, Gunilla Ahlin

Anna Helgesson

8C

Johan Arnerfors, Elisabet Taylor

Anna Helgesson

8D

Line Wold, Kristina Hultman

Anna Helgesson

8E

Anna Herzig, Orietta Hinojosa, Anders Enestig

Anna Helgesson

8F

Åsa Almedal, Sara Robinsson

Anna Helgesson

Handledare åk 9
9A

Sten Ollars, Marina Sahlberg

Elisabeth AnderssonHult

9B

Ulrika Johansson, Boel Lööf

Elisabeth AnderssonHult

9C

Linda Billing, Petrus Lyckefjäll

Elisabeth AnderssonHult

9D

Mathias Andersson, Ingrid Carlsson

Elisabeth AnderssonHult

9E

Maria Nordin, Anna Lundell

Elisabeth AnderssonHult

9F

Ingela Jobs, Therese Andersén

Elisabeth AnderssonHult

Kontaktuppgifter
(Sjukanmälan görs till respektive handledare på följande nr, helst innan skoldagens början.
Detta gäller fram tills ni får information om nya rutiner!)
Lärarrum för 7 A C

38 64 43

Lärarrum för 7 B D E

38 64 40

Lärarrum för 8 A C

38 61 42

Lärarrum för 8 D E F

38 64 42

Lärarrum för 9 A B C

38 64 35

Lärarrum för 9 D E F

38 64 49

Övriga telefonnummer:
Handläggare Helen Stenfeldt Gustavsson

0511-38 61 75

SYV

Jessica Åberg

0511-38 61 73

Rektor

Anna Helgesson

0511-38 61 72

Rektor

Elisabeth AnderssonHult

0511-38 61 90

Spec.ped.

Tobias Höstblom

0511-38 64 34

Spec.ped.

Kaliopi Frostemark

0511-38 64 45

Skolsköterska Monika Shepherd

0511-38 61 81

Kurator

Krystal Larsson Handy

0511-38 64 25

Kurator

Sonja Ljungberg

0511-38 61 28

