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Hej och varmt välkomna till ett nytt läsår!
Vi hoppas att ni har haft en fin och avkopplande ledighet och ser nu fram
emot ett nytt, spännande läsår tillsammans med er, elever och föräldrar.
Detta sommarbrev publiceras enbart på hemsidan och kommer inte att
skickas hem till er. Vi kommer också att lägga ut en uppdaterad broschyr
med 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.
Fritidshemmets verksamhet är tillbaka på Ringsbergskolan måndagen den
13 augusti och skolan börjar måndagen den 20 augusti kl. 08.00-14.00.
Om ni har behov av omsorg före skoldagens start på morgonen, ansöker ni
om fritidsplats. I annat fall kommer barnet till skolan i samband med att
skoldagen startar.
Förutom en helt ny F-klass och några enstaka nya elever i andra klasser, har
vi också flera nyanställda medarbetare. Särskilt välkomna till alla er som
kommer nya till Ringsbergskolan!
Den nya personalen på skolan är Sofie Saarnak – ma/NO- lärare och
mentor åk 4-5, Annette Rudén – fritidspedagog, Marijana Vukovic –
fritidsledare och David Saadoun som också kommer att arbeta som resurs i
skolan och på fritidshemmet. I elevhälsan möter vi Sofie Hammarqvist –
specialpedagog, Johanna Wolfner – skolpsykolog och Nils-Bertil
Samuelsson – studie- och yrkesvägledare. Nils-Bertil vikarierar för Linn
Andergren som är föräldraledig. När vi har nya medarbetare, betyder det
också att några av de gamla slutar. Vi tackar Lena Bjärbo som går i pension
och Kafa El-Amil Berg samt Sofia Berglund som går vidare till andra
tjänster i kommunen. Vi tackar också Eva Pettersson som i mitten av
höstterminen kommer att avsluta sin tjänst på Ringsbergskolan. Henne
kommer vi istället att möta som biträdande chef på Kulturskolan.
Rekrytering pågår.
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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 4-6 på
Ulriksbergskolan och för åk 7-9 på Centrumskolan.
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. Utvecklingssamtalen påbörjas i september.
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 och som riskerar att inte nå
gymnasiebehörighet. Är detta aktuellt för ditt barn, kommer ni att diskutera
det vid utvecklingssamtalet.
Resultaten är fortsatt goda på Ringsbergskolan. Meritvärde för åk 9 var 222
poäng. Det är lägre än förra året, men om vi bara jämför eleverna med sig
själva, och inte med andra elever, har de haft en mycket god utveckling. Det
är vi stolta över! Analyser om resultaten på Ringsbergskolan och annat
kvalitetsarbete kan du läsa mycket mer om i ”Sammanfattning av
systematiskt kvalitetsarbete 2017/18”, som publiceras på skolans hemsida
under augusti månad.
Trygghet och trivsel, bemötande och ömsesidig respekt är en del av goda
resultat. I ”Planen mot diskriminering och kränkande behandling”, som finns
på hemsidan, kan du läsa om hur Ringsbergskolan arbetar främjande,
förebyggande och åtgärdande.

RINGSBERGSKOLAN Utbildningsförvaltningen
Postadress Box 12 22, 351 12 VÄXJÖ Besöksadress Västergatan 20
Telefon 0470-419 04 Org.nr 212000-0662 Bg. 5006-0961
E-post susanne.randau@vaxjo.se www.vaxjo.se

2 (4)

Randau Susanne
rektor
Tel. 0470-419 04

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 fortfarande vår stora informationskanal, även om vi har haft
bekymmer med hemsidan under föregående läsår. Det är mycket viktigt att ni
följer den information som läggs där. Viktig information från klasserna läggs
i kalendern. Information från skolan läggs i nyhetsflödet. Det går inte att
prenumerera på hemsidan, så som tidigare. Önskemål är framfört till
kommunikationsenheten på Utbildningsförvaltningen om att många önskar
denna tjänst, men just nu förhindras detta av GDPR. Skolan har små
möjligheter att påverka hemsidans utformning och kan inte heller justera
felaktigheter. Vi ber er därför att vända er direkt till klagomålshanteringen om
det behövs. https://www.vaxjo.se/sidor/forskola-och-skola/skola-6-16-ar.html
Datorer är ett av våra arbetsredskap. Eleverna i åk 4-9 kommer att ha
Chromebook från HT18. Avtal skall skrivas under och 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.
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” eller ”semester” beviljas inte. Ansökan måste
också lämnas till mentor i god tid. Inga ledigheter ges under tid för nationella
prov. För provdatum se
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/nationella-prov-igrundskolan/provdatum-i-grundskolan
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För att kunna planera in semestrar och ledigheter följer här läsårstiderna för
18/19:
Höstterminen 2018 Måndag 20 augusti – torsdag 20 december
Vårterminen 2019 Tisdag 8 januari – fredag 14 juni
Lovdagar
Onsdag 3 oktober – Studiedag
Måndag 29 oktober – fredag 2 november (höstlov vecka 44)
Måndag 18 februari – fredag 22 februari (sportlov vecka 8)
Onsdag 20 mars – studiedag
Måndag 15 april - torsdag 18 april (påsklov vecka 16)
Onsdag 1 maj (helgdag, Första maj)
Torsdag-fre 30-31 maj
Torsdag-fre 6-7 juni (helgdag, Nationaldagen)

Stängt på fritidshemmet på Ringsbergskolan15-16 april (måndag och
tisdag på påsklovet). Ytterligare en stängningsdag tillkommer under året.
Dessa dagar beslutar verksamheten själva över och är olika dagar för olika
skolor.
Simningen kommer att organiseras på ett annat sätt från och med detta
läsår. Det blir inte rutinmässsig simning för åk 3, utan tid i simhallen
fördelas i större utsträckning utifrån behov, där analys av elevernas
måluppfyllelse ligger till grund.
Varmt välkomna till Ringsbergskolan hälsar Susanne Randau med
personal
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