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Välkommen till Strömstiernaskolan år 7 Välkommen till Strömstiernaskolan år 7 Välkommen till Strömstiernaskolan år 7 Välkommen till Strömstiernaskolan år 7 ––––    9999    
 

Vi hoppas att alla elever har haft en skön sommar och att ni har haft möjlighet att njuta av 

lediga dagar med bad och sol. På torsdag den 19 augusti är första skoldag och alla våra 

elever är varmt välkomna till Strömstiernaskolan för ett nytt läsår tillsammans med oss. 

Strömstiernaskolan har två rektorer. ABC-klasserna tillhör Strömstierna 1 med Eva Hoffström 

som rektor och DEF-klasserna tillhör Strömstierna 2 med Camilla Odinger som rektor. 

Lärarna i de årskursvisa arbetslagen 7, 8 och 9 har planerat inför uppstarten och det har 

sänts hem ett välkomstbrev till alla elevers vårdnadshavare.  

 

Inför starten av läsåret gäller fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende 

Covid-19 för grundskolorna i Strömstad. Strömstiernaskolan håller fast vid de goda rutiner 

som startade under våren för att skydda elever och personal från smitta. Nu gäller det att 

hålla i det goda arbetet och visa omtanke genom att fortsatt hålla avstånd, tvätta händerna, 

använda handsprit och stanna hemma vid minsta symptom. Genom dialog och anslag 

arbetar vi med elevernas förståelse. Vi uppmuntrar eleverna att sprida ut sig på rasterna och 

att vara ute så mycket som möjligt. En del undervisning kommer också att genomföras 

utomhus.   

 

Första skoldagen torsdag den 19 augusti startar kl. 8.40 och avslutas 13.40. Det finns 

möjlighet att vara kvar på skolan tills skolbussarna går hem. Fredagen den 20 augusti är det 

planerat utflykter med eleverna. Veckan därpå går vi in på schemat. Det kommer att 

uppdateras löpande på webben, då det fortsatt pågår en del justeringar.  

 

Vi önskar alla våra elever en god start och ett fint läsår! 

 

Camilla Odinger och Eva Hoffström, rektorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
3 

 2021-08-19 

  

Läsårstider Strömstads kommun 

Läsåret 2021-2022 Strömstads skolor 

Läsårstider Start Slut  

Höstterminen 2021 to 19 aug ti 21 dec 83 dagar 

Vårterminen 2022 on 12 jan ti 14 jun 95 dagar 

Lovdagar för eleverna 

HT 2021 v 38 to 23 sept 1 dag 

 v 44 må 1 nov - fr 5 nov (Höstlov) 5 dagar 

VT 2022 v 8 må 21 feb - fr 25 feb (Sportlov) 5 dagar 

 v 11 ti 15 mar 1 dag 

 v 15 må 11 apr - to 14 apr (Påsklov) 4 dagar 

 v 21 fr 27 maj 1 dag 

Skoldagar 178   

Lovdagar 17   

 
 

Klass och arbetslag 
Du kommer att tillhöra en årskurs och klass. Det är 6 parallella klasser A-F i respektive årskurs 

7, 8 och 9. De flesta lärarna i laget kommer att undervisa dig, men du kommer även att träffa 

andra lärare från andra arbetslag som kommer undervisa dig i till exempel språk, slöjd och 

musik. I klassen är det alla elevers ansvar att bidra till trygghet och studiero för att alla elever 

ska må bra och nå goda kunskapsresultat.  

Klassföreståndare/mentor 
Klassen kommer att ha en eller två klassföreståndare. Du kommer att träffa 

klassföreståndarna vid en schemalagd klasstid varje måndag kl. 8.40 – 9.20. En av dina lärare i 

arbetslaget kommer att vara din mentor. Din mentor är den som också har kontakt med dina 

vårdnadshavare, förbereder dig inför utvecklingssamtal i början av höstterminen och 

vårterminen.    

Du kommer att ha en viktig roll i ditt eget utvecklingssamtal. Mer om detta kommer 

klassföreståndarna att berätta när det är dags för utvecklingssamtal.  
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Klassråd/Elevinflytande 
En gång varje månad är det klassråd. Där kommer ni att ta upp klassens frågor eller önskemål 

som sedan tas upp i elevrådet. Elevinflytande är en viktig del i utbildningen och klassrådet är 

ett av flera forum där du kan vara med och påverka det som rör din utbildning. En 

representant och en suppleant från din klass är med i elevrådet. Det är deras uppgift att leda 

klassrådet och vara med i elevrådet.  

Trivsel och trygghet 
För dina lärare och skolans personal är det viktigaste att du och dina kamrater är trygga och 

trivs på Strömstiernaskolan. Om din trygghet eller trivsel i skolan inte är bra ska du kontakta 

din mentor eller någon annan vuxen på skolan, då kan vi hjälpa dig och dina kamrater. Det 

finns flera skolvärdar och en socialpedagog som arbetar främjande och förebyggande för att 

alla elever ska må bra. Skolan har också ett elevhälsoteam med skolkurator, skolsköterska, 

studie- och yrkesvägledare och specialpedagog. Socialtjänsten har ett par ungdomsarbetare 

som är tillgängliga på skolan vissa dagar. Även du och dina kamrater kan vara ett gott stöd för 

varandra. Ni  är varandras arbetsmiljö i skolan och ett gott bemötande och trygghet från 

kamrater i ord och handling kan göra stor skillnad.  

Schema 
I starten av varje termin får du ett schema. Schemat kan man också se digitalt och ladda ner 

på sin mobil.  

https://web.skola24.se/timetable/timetable-viewer/stromstad.skola24.se/Strömstiernaskolan/ 

I cafeterian finns alla klassers scheman, men även på anslagstavlan i ditt arbetslag. Du kan 

även fråga Maria i cafeterian.  

Veckobrev 

Varje fredag förmiddag kommer vi att lägga ut veckoinformationen för nästkommande vecka. 

Där står det allmän information som rör hela skolan samt kort information som rör dina 

ämnen. Du och dina föräldrar kan prenumerera på veckobrevet. Det gör ni genom att gå in på 

skolans hemsida, trycka på veckobrev under rubriken ”arbetslag 7, 8 eller 9” och sedan skriva 

in mailadress och prenumerera. Prenumerationen måste förnyas inför varje läsår. 

http://www.stromstad.se/stromstiernaskolan 

Skåp 
Du får låna ett skåp för dina böcker och tillhörigheter. Du ansvarar för både nyckel och skåp. 

En ny nyckel kostar 50 kr. Det kan vara bra att skaffa sig en nyckelring för att minimera risken 

att tappa bort den. Om du glömmer din nyckel hemma kan skolvärdarna hjälpa dig att öppna 

ditt skåp på morgonen innan lektioner börjar och på slutet av dagen. Du ansvarar också för att 

skåpet hålls rent och ser till att det är fritt från klotter, parfym och klistermärken.  
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Vår arbetsmiljö  
Vi arbetar ständigt för att förbättra och utveckla vår arbetsmiljö. Vi strävar efter att hålla 

skolan och skolgården ren och fin genom att ställa i ordning efter oss och plocka upp skräp. Vi 

strävar efter en klotterfri skola och ber er att vara rädda om väggar, möbler och skåp. Alla 

elever har nya elevskåp och vi hoppas att du sköter om ditt skåp på ett bra sätt, så att andra 

elever kan ta över det efter dig. När vi hjälps åt att hålla miljön hel, ren och fin, så mår vi alla 

mycket bättre. Tack till alla som bidrar! 

Lunch 
Lunch serveras i skolans matsal och tiden för lunchen finns i ditt schema. Det är viktigt att du 

håller tiderna. I matsalen väljer du fritt vid vilket bord vill du sitta. I enlighet med 

Folkhälsomyndigheten behöver du tänka extra på handhygien, att hålla avstånd och undvika 

trängsel. Vänta hellre en liten stund innan du går in om det är kö. Du plockar undan efter dig 

och följer ordningen. Om du går in på skolans hemsida kan du prenumerera på matsedeln.  

Specialkost 
Specialkost anmäls till köket via en blankett som du ska fylla i tillsammans med dina föräldrar.  

Elevcafeterian 
Maria Hansson, vår skolvärd har ansvar för cafeterian. Hon ordnar det så fint för oss alla och 

framför allt för eleverna. På rasten, dock inte på lunch, kan du köpa ett nyttigt mellanmål 

såsom baguette, toast, juice och frukt. Du kan sätta in pengar i cafeterian så att du slipper ta 

med dig lösa pengar till skolan. Då lämnar du eller dina föräldrar in önskad summa som Maria 

sedan räknar av.  

Dexter / Närvaro 
I Dexter registreras din närvaro och frånvaro. Dina föräldrar kan ringa till 0526 – 170892 och 

följa instruktionerna. Anmälan görs innan dagens första lektion. Om du ska hem under dagen 

måste du meddela din mentor i första hand eller någon annan lärare från arbetslaget. Det är 

inte godkänt att meddela via en kompis i klassen, då får du ogiltig frånvaro.  

OBS! Har du frånvaro som inte är anmält kommer det efter lektionen att skickas ett 

meddelande till någon av dina föräldrars mail som talar om att du inte är i skolan. 

Meddelandet skickas även om du får sen ankomst till en lektion.  

I Dexter (IST-lärande) finns det också information om dig som är viktigt. Både du och dina 

föräldrar kan se de olika planeringarna som du jobbar med och bedömningarna.  

Ledighet 
När det gäller ledighet för enskilda angelägenheter är det viktigt att den planeras in under 

lovdagar så långt som det är möjligt. Utbildningen är viktig och den värnar vi om genom att 



 

 

 

 
6 

 2021-08-19 

  

främja närvaron. Det innebär att skolan kan säga nej till ansökt ledighet. Skriftlig ansökan om 

ledighet ska lämnas in till rektor senast två veckor innan önskat datum för ledighet.  

Office 365 
Du har kvar ditt konto på Office 365 även nu när du ska gå på Strömstiernaskolan. Här får din 

klass ett eget konto, där lärarna lägger in uppgifter som du ska jobba med och lämna in i 

inlämningsmappen. Du kommer även att samarbeta med andra elever och med lärare i skolan 

via Office 365. Här finns det också en provkalender där lärarna lägger in provdatum, här hittar 

du även veckobrevet, en genväg till inläsningstjänst (ILT), schema, mm. Du loggar in med din 

vanliga e-postadress och lösen, samma som till e-posten. Du kan logga in på Office 365 från 

vilken dator/surfplatta/smartphone som helst, förutsatt att du har en uppkoppling mot 

Internet. I Office 365 har du en egen OneDrive: Du lagrar dina dokument, bilder, filmer och 

annat pedagogiskt arbetsmaterial upp till 1TB lagras. Därför är det viktigt  att du sparar allt i 

ditt eget moln för i fall din dator har gått sönder förlorar du inte ditt arbete. Dina lärare 

kommer att lära er hur ni ska använda era datorer någon av de första dagarna under 

höstterminen. 

E-post 
Du fortsätter ha samma mailadress och inloggning som tidigare.   

Dator 
På Strömstiernaskolan arbetar vi med dator som digitalt verktyg. Du och dina föräldrar skriver 

på en överenskommelse som ger dig möjligheten att låna en av våra datorer. Vid förlust eller 

något går fel, sönder ska du kontakta skolvärd Sandra Alexandersson. Ibland måste du betala 

en summa för reparation eller förlust.  

Vikarie 
Om din lärare är sjuk försöker vi få undervisningen att följa planeringen. En annan lärare eller 

annan person kan möta upp klassen. Det kan också komma en vikarie från vikariepoolen. 

Information om vikarie finns alltid i vår TV-monitor som finns i cafeterian. Där finner du även 

annan viktig information. Du och klassen har också ett ansvar i att se till att planeringen för 

lektionen följs. 

Ordningsregler, säkerhetsregler  
I klasserna kommer ni att gå igenom ordningsreglerna. Det är viktigt att du känner till och 

följer ordningsreglerna i enlighet med skollagen. Om du inte följer ordningsreglerna kommer 

skolan att kontakta dina föräldrar för att hjälpa dig tillrätta. Det finns även konsekvenser i 

skollagen såsom utvisning, kvarsittning och varning som kan bli följden om du inte ändrar ditt 

beteende. Undervisning i vissa ämnessalar är förknippade med säkerhetsrisker. För att 

minimera riskfaktorerna finns det regler som du måste följa vid undervisning i till exempel NO, 
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slöjd, idrott och hälsa, hem- och konsumentkunskap samt musik. Följer du inte 

säkerhetsreglerna kan samma konsekvenser som för ordningsreglerna behöva användas.  

 

Rök- och tobaksfri skola 

Kommunens samtliga arbetsplatser och skolor är rök- och tobaksfria. Det innebär förbud mot 

all tobak, där ingår även snus. Skolan har en plan för en rök- och tobaksfri skola som alla ska 

följa för att må bra och vara goda förebilder för varandra.  

 

Allergier 
Vi har även förbud mot parfym, doftprodukter, nötter och mandel med hänsyn till de elever 

och personal som har allergier. Alla ska kunna vistas tryggt i skolan och må bra. Om du vill 

använda deodorant, så finns det parfymfria produkter.  

 

Mobilfri skola 
Strömstiernaskolan är mobilfri hela skoldagen. Syftet är att öka fokus på skolarbetet och ge er 

elever möjlighet att umgås tillsammans på rasterna. Genom att vara en mobilfri skola vill vi 

skapa trygghet och studiero samt minska risken för kränkningar via fotografering, filmning och 

sociala medier. Om du har med dig mobil till skolan så förvarar du den i ditt skåp hela 

skoldagen, från det att du kommer till skolan till det att du lämnar skolan för dagen.  

Om du inte kan låta mobilen vara i skåpet kommer mentor att kontakta dina föräldrar och du 

får lämna in mobilen till skolvärden när du kommer till skolan och hämta ut den vid 

skoldagens slut.  

Läxhjälp 
På tisdagar kl. 13.50 – 14.50 kommer vi att erbjuda läxhjälp för dig som vill och behöver. Det 

kan även vara tid för att göra omprov. Läxhjälpen startar vecka 40, efter att 

utvecklingssamtalen är klara.  Det finns möjlighet att beställa ett mellanmål cafeterian inför 

läxhjälpen.  

Skolbibliotek 
Vi har ett fint skolbibliotek, där du kan låna böcker och media som hjälper dig med dina 

studier eller utifrån dina egna intressen. Skolbibliotekarien hjälper dig gärna och kan också 

finnas med i undervisningen i samarbete med lärarna.  
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Rast 
Vi har en fin skolgård med multiarena, pingisbord, kingrutor som inbjuder till aktivitet och 

rörelse. Vi har också mysiga sittplatser om du vill koppla av samtidigt som du får frisk luft. Det 

finns även ett stort schackspel på skolgården. Pingisbord har vi både ut och inne. Det finns 

sällskapsspel att låna i cafeterian och böcker att låna i skolbiblioteket. Vi ser gärna att du är 

ute så mycket som möjligt på rasterna, då vi vet att aktiva pauser gör så att du har lättare att 

ta till dig ny kunskap under lektionerna. Om du av någon anledning behöver lämna skolans 

område under dagen ska du meddela någon vuxen på skolan, så att vi vet var du är och vad 

du gör. Det är inte tillåtet att lämna skolan utan lov och ge sig ut i trafiken under skoldagen. 

Skolan har tillsynsansvaret för dig och behöver veta var du är.  

 

Om du behöver ett mellanmål eller frukt på rasten vänd dig till cafeterian. Vi tillåter inte godis 

och läsk under skoltid. Energidrycker är heller inte tillåtet, även om du har fyllt 15 år. Gå hellre 

till cafeterian eller ha med dig en egen frukt och fyll på med sund energi. Du får gärna vara 

med och bidra med idéer till våra RAST-aktiviteter. Begreppet RAST, står för Rörelse, Aktivitet, 

Stimulans och Trygghet. Vi vill att vår miljö ska bidra till att du blir smartare, gladare och 

starkare och att du lyckas med dina målsättningar för din utbildning.  

 

Vill du veta mer om skolan gå in på skolans hemsida 

http://www.stromstad.se/stromstiernaskolan 

 

 

 


