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Hej och välkomna till läsåret 19/20
Efter ett långt sommarlov väntar skolan igen! Nu är vi redo och
längtar efter första skoldagen! Skolan börjar torsdagen den 15
augusti klockan 08:00. Alla slutar klockan 14:00.
Sommarfritids har sin sista dag på Centrumskolan ons 7 aug.
Torsdagen den 8 aug öppnar vi igen på Ringsbergskolan, för de
som anmält behov av omsorg.
Förutom detta brev finns viktig information samlad i en broschyr
som också publiceras på hemsidan. Där finns mer utförlig
information om till exempel läsårstider, regler för ledighet,
sjukanmälan, tid för nationella prov (NP), systematiskt
kvalitetsarbete, föräldraråd, ordningsregler och viktiga
telefonnummer. Det är viktigt att du som vårdnadshavare tar del
av denna information. När broschyren är klar, läggs den som
nyhet på vår hemsida.
Förutom en helt ny F-klass och några enstaka nya elever i andra
klasser, har vi också två nya medarbetare. Maja Nilsson börjar hos
oss som elevkoordinator i åk 7-9. Jonas Bokne kommer att arbeta
som studie- och yrkesvägledare. Särskilt välkomna till alla er som
kommer nya till Ringsbergskolan!
Scheman delas ut till eleverna under första skolveckan. De är i
början av terminen preliminära. Första skoldagen har vi ingen
idrott. Idrottsundervisningen blir för åk 1-3 på Bäckaslövskolan,
åk 4-5 på Ulriksbergskolan och för åk 6-9 på Centrumskolan. Nytt
för i år är utökad undervisningstid i idrott, vilket betyder två pass
i veckan för åk 6 och åk 7.
Utvärdering av simundervisningen visar på ökad måluppfyllelse
utifrån föregående läsårs organisatoriska förändring. Det innebär
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även fortsättningsvis att det inte blir rutinmässig simning för åk 3,
utan tid i simhallen fördelas i större utsträckning utifrån behov,
där analys av elevernas måluppfyllelse ligger till grund.
Sjukanmälan görs via talsvar på tel.nr 0470-79 69 81 före kl. 08.10
varje dag då ert barn är sjukt. Ni ska få bekräftelse via sms eller
mail. Om ni har fritids, behöver sjukanmälan göras även till fritids,
tel. 0470-439 11. Det finns även andra sätt att göra en sjukanmälan
– via Dexter eller via en app. Mer information om detta finns i
broschyren.
Föräldramöte och klassmöte kommer att ske i början av
terminen. Inbjudan med dag och tid kommer.
E-tjänster används för era kontaktuppgifter, ändrade
telefonnummer, godkännande av publicering av bilder på hemsida
samt anmälan om specialkost. Det är viktigt att ni använder denna
tjänst, så att vi har rätt kontaktuppgifter till er samt rätt
information om era barn.
http://www.vaxjo.se/barnochelevuppgifter
Hemsidan är inte längre vår stora informationskanal. Fortfarande
använder vi dock kalendern som finns på hemsidan. Här finns
kort information från elevkoordinatorerna eller klassföreståndarna om aktiviteter som skall göras. Vid information som
inte kräver svar från er vårdnadshavare använder vi bloggen i
ISTL. När det kommer information via IST Lärande får ni en
avisering till de kontaktuppgifter ni har angivit. Tvåfaktorinloggning (bank-id) krävs. Vid dialog om ert barn används mail
eller telefon.
Ledigheter för elever är begränsade. Det är viktigt att känna till
kraven på skolplikt med tillhörande krav på närvaro och att det
enligt skollagen finns begränsade möjligheter till ledighet. Vid
ansökan skall vårdnadshavare beskriva varför eleven måste vara
ledig under tid då barnet har skolplikt. Endast motiveringen ”resa”
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eller ”semester” beviljas inte. Ansökan måste också lämnas till
mentor i god tid. Inga ledigheter ges under tid för nationella prov,
annat än vid synnerliga skäl. För provdatum se
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/nationel
la-prov-i-grundskolan/provdatum-i-grundskolan
För att kunna planera in semestrar och ledigheter följer här
läsårstiderna för 19/20:
Höstterminen 2019 Torsdag 15 augusti – fredag 20 december
Vårterminen 2020 onsdag 8 januari – tisdag 9 juni
Lovdagar
onsdag 2 oktober – studiedag och stängt på fritidshemmet
måndag 28 oktober – fredag 1 november (höstlov vecka 44)
torsdag 16 jan – studiedag
måndag 17 februari – fredag 21 februari (sportlov vecka 8)
onsdag 18 mars - studiedag
måndag 6 april - torsdag 9 april (påsklov vecka 15)
fredag 1 maj (helgdag, Första maj)
torsdag-fre 21-22 maj
Stängt på fritidshemmet på Ringsbergskolan är onsdagen den 2
oktober (studiedag) samt 6-7 april 2020 (måndag och tisdag på
påsklovet). Dessa dagar beslutar verksamheten själva över och är
olika dagar för olika skolor.
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Studietimme erbjuds alla elever i åk 6-9. Det är tid där elever kan
få extra stöd i något skolämne. Det är viktigt att elever som är i
behov av extra tid för sitt lärande, utnyttjar denna möjlighet.
Kanske har ditt barn också rätt till lovskola. Det gäller elever i åk
8-9 som riskerar att inte nå gymnasiebehörighet. I Växjö kommun
finns också ett beslut om att lovskola under läsåret skall erbjudas
elever i åk 6-7. Är detta aktuellt för ditt barn, kommer ni att
diskutera det vid utvecklingssamtalet.
Datorer är ett av våra arbetsredskap. Eleverna i åk 4-9 har
Chromebook. Ni kommer att få skriva under avtal som skall
lämnas till skolan.
Blankett för kvittens av elevskåp får eleverna i åk 2-9 vid
skolstart. Läs igenom, skriv under och lämna till skolan så att du
kan få tillgång till ett skåp så snart som möjligt.

Med vänlig hälsning,

Susanne Randau med personal
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