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Välkommen till Skee skola 
 

I detta häfte finns det viktig information till dig och dina föräldrar om Skee skola.  

På Skee skola går det ca 190 elever, från förskoleklass till årskurs 6. Fritidshem finns på skolan.  

Kommunens mål                                                                                            
Kommunens fokusområde för skolan är Lära för livet– alla skall lyckas i skolan, och vårt 

långsiktiga mål är att Strömstad år 2030 skall vara en förebild inom utbildning.  

För att nå detta fokuserar vi på tre områden:  

 Trygghet och studiero för alla elever.  

 Likvärdighet i utbildning och bedömning mellan kommunens skolor.  

 Ökat elevinflytande över utbildningen.  

Förtydligande pedagogik och tillgänglig lärmiljö  

I Strömstad har vi under två års tid utvecklat det kooperativa lärandet i undervisningen. Nu tar 

vi utvecklingsarbetet ett steg vidare och arbetar under en tre års period med förtydligande 

pedagogik i undervisningen och tillgänglig lärmiljö för eleverna. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 4 

 

Skolans organisation 

Organisation  

Skolvärd/Vaktmästare Håkan Sandberg 

Åk F-3  

 
Förskoleklass 

 

 
Sanna Dahl 
Elisabeth Elmsén 

 
Åk 1 

 
Vincent Janson 
Evelina Andersson 

 
Åk 2 

 
Charlotte ”Lillis” Jahnson 
Alaa Shawkat 

 
Åk 3 

 
Annika Lundin 

Åk 4-6  

 
Åk 4 
4A  
4B 

 
 
Catarina Johansson Wange 
Maria Korneliusson 
 

 
Åk 5 

 
Anja Andersson 

 
Åk 6 

    

 
Morgan Berg 

Slöjd åk 3- åk 6 
 
 
Musik åk 4- åk 6 
 

Robert Fernblad 
Karin Eskeland 
 
Anna Lundqvist 

Speciallärare F-6 
 
SvA (Svenska som andraspråk) 

Gunilla Sjöström 
 
Anette Billing Wadman 
 

 Fritidspersonal/ resurspedagoger Anne-Mette Dalum 
Susanne Thorslund 
Christian Brawin 
Jonas Jörgensson  
Rosie Ivanova 
Mikael Karlsson 
Lukas Aaros Aliaga 
Lucas Salomonsson 
Martin Nielsen 
Benni Fransson 
Linda Andersson 
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Elevhälsoteam EHT 
Skolans elevhälsoteam består av skolkurator, skolpsykolog, skolsköterska, specialpedagoger 
och rektor. Den breda kompetensen gör det lättare att tidigt planera det främjande och 
förebyggande arbetet och att kontinuerligt följa upp och utvärdera det.  
EHT personal arbetar i nära samarbete med skolans övriga personal. Skolans EHT träffas 
vecka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Studiehandledare Linda Hussein (Arabiska) 
Fikret Araz (Kurdiska, turkiska) 

 
Rektor 

 

 
Ulrika Bogren 

 
0526-194 43 

 
Specialpedagog F-5 

 

 
Britt Eriksson 

 
072-588 71 94 

 
Specialpedagog åk 6 

 

 
Ulrika Spindel 

 
072 529 61 64 

 
Skolkurator 

 
Anna-Lena Sandstedt 

 
0526-191 96 

 
Skolpsykolog 

 
Kathya Falconi 

 
0526-194 78 

 
Skolsköterska 

 
Lena Axenström 

 
070 212 25 23 
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Läsåret 2020 – 2021 
 

Höstterminen 2020 Mån 17 augusti - fredag 18 december 

Må 11 januari - torsdag 10 juni 

 

Vårterminen 2021  

Lovdagar för eleverna 

HT 2020 V 39 25/9 Studiedag 

 V 44 26/10-30/10 Höstlov 

 V 46 9/11 Studiedag 

    

VT 2021 V 8 22/2-26/2 Sportlov 

 V 10 11/3 Studiedag 

 V 14 6/4-9/4 Påsklov 

 V 19 14/5  

 

NP period i årskurs 3 

Skolan bestämmer när under den fastställda provperioden som de olika delproven ska 

genomföras. 

Matematik 15 mars–21 maj 2021 (vecka 11-20) 

Svenska och SVA (svenska som andra språk) 15 mars-21 maj 2021 (vecka 11-20) 

 

NP period i årskurs 6 

Svenska och SVA A 2 nov-11 dec 2020 

Svenska och SVA B1+C1 Tis 9 feb 2021 

Svenska och SVA B2+C2 Tors 11 feb 2021 
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Engelska A 2 nov–11 dec 2020 

Engelska B tis 23 mars 2021 

Engelska C tors 25 mars 2021 

Matematik A 2 nov–11 dec 2020 

Matematik B+C mån 26 april 2021 

Matematik D+E ons 28 april 2021 

Klass 
Varje elev går i en klass. Ibland delas den i små grupper för att kunna ge alla bättre stöd. Det 
är klassläraren som är ansvarig för klassen, men klassläraren har tät kontakt med 
specialläraren och specialpedagogen samt med andra lärare på skolan för att följa varje elevs 
utveckling.  
 

Från och med åk 3 har eleverna slöjd i mindre grupper på skolan. I åk 6 har eleverna två nya 
ämnen: Hemkunskap och moderna språk (spanska, franska eller tyska) på Strömstiernaskolan. 
Då kommer eleverna att ha andra lärare som inte undervisar på Skee skola.  

Utvecklingssamtal 
Lärarna kontaktar vårdnadshavare i början av höstterminen och vårterminen för att boka in 

tid för samtalet.  

Klassråd 
En gång varje månad är det klassråd. På klassrådet tar eleverna upp klassens frågor 

tillsammans med sina lärare. Klassråden är en viktig möjlighet för eleverna att ta del i och 

påverka utformningen av sin egen utbildning.  

Det är klassens representanter som leder klassrådet och är med i elevrådet.  

Protokollet från elevrådet skickas till klassläraren så att klassen för information om vad som 

beslutades i elevrådet.   

Elevinflytande 
Eleverna har ett löpande inflytande över utbildningens utformning och undervisningens 
innehåll via klassrådet.  På elevrådet har våra elever ett stort engagemang och inflytande över 
sin skolmiljö.  Elevrådsrepresentanterna för fram de frågor och tankar som tidigare har 
kommit upp på klassrådet. Vi är väldigt stolta över våra elevers engagemang på dessa möten.  
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Trivsel och trygghet 
För dina lärare och skolans personal är det viktigaste att du och dina kamrater är trygga och 
trivs på Skee skola. Om din trygghet eller trivsel i skolan inte är bra ska du kontakta din lärare 
eller någon annan vuxen på skolan, då kan vi hjälpa dig och dina kamrater. Skolan har också 
ett elevhälsoteam med skolkurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare och 
specialpedagog som arbetar främjande och förebyggande för att alla elever skall må bra. 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 har alla klasser ett schema. Schemat kan man också se digitalt, men 

ni kan också be ert barns lärare om att få hem en kopia. 

https://web.skola24.se/timetable/timetable-viewer/stromstad.skola24.se/Skee%20skola/ 

Vikarie 
Om din lärare är sjuk eller ledig så försöker vi att i största möjliga mån styra om befintlig 

personal, om inte det går så söker skolan vikarie genom Bemanningscentralen. Vikarie och 

annan personal på skolan är lika viktiga som alla klasslärare. Vi respekterar och lyssnar på 

varandra.  

Veckobrev 
Varje vecka skickar lärarna ut veckoinformation till föräldrar. Lärarna kan i informationen 

berätta vad eleverna har jobbat med under veckan som varit, men även om vad klassen 

kommer att jobba med under veckan som kommer. De skriver även information om 

eventuella läxor, prov/test eller annat som är viktigt att veta.  

Grön Flagg 

Skolan är en ”Grön flagg ”skola,  vilket innebär att skolan lägger stort fokus på miljön. Varje 

år samlas skolans elever och lärare kring ett miljötema samtidigt som alla elever också tar 

hand om sin närmiljö som t.ex. pappersinsamling. Miljötanken genomsyrar hela skolans 

verksamhet. 

Under läsåret 2020/2021 kommer skolan att ha fokus på dessa mål:  

 Djur i vår skog 

 Naturupplevelser/friluftsliv 

 Insekter 

https://web.skola24.se/timetable/timetable-viewer/stromstad.skola24.se/Skee%20skola/
https://www.hsr.se/gron-flagg
https://www.hsr.se/gron-flagg
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Bedömning                                                                                                                          

Bedömningen varierar beroende på årskurs. 

Åk 1-5: 

Vid övergripande bedömning av ett ämne är nivåerna:  

– Röd: Otillräckliga kunskaper utifrån elevens aktuella årskurs. 

– Ljusgrön: Godtagbara kunskaper utifrån elevens aktuella årskurs. 

– Mörkgrön: Mer än godtagbara kunskaper utifrån elevens aktuella årskurs 
 

Betygsskalan från och med åk 6                                                                                                      

I grundskolan har betygsskalan sex steg: A, B, C, D, E och F.  

A är det högsta betyget och E är det lägsta godkända betyget. F är inte godkänt. 

Betyg ska sättas efter hela betygsskalan. Ditt barn har alltså möjlighet att få betyg A redan i 

årskurs 6.  

Om det inte går att sätta ett betyg på grund av att ditt barn har varit borta för mycket från 

skolan markeras det med ett streck. 

Se på följande film för vårdnadshavare i grundskolan om betygssättningen: 

https://www.youtube.com/watch?v=MOKqtoy6UP4 

 

Dexter och IST Lärande  

Dexter och IST Lärande nås genom en och samma inloggning. 
I Dexter kan du som vårdnadshavare se ditt/dina barns frånvaro samt eventuella betyg eller 
bedömningar. 

I IST Lärande kan du som vårdnadshavare se vad ditt/dina barn arbetar med i skolan. Du kan 

också i många fall se bedömningar, både av enskilda områden och terminsomdömen. Även 

dokumentationen från de utvecklingssamtal som hålls i grundskolan finns här.  

För att logga in i Dexter och IST Lärande behöver du någon typ av e-legitimation (ex mobilt 

bank-ID). För mer information gå in på: 

https://www.stromstad.se/barnochutbildning/grundskola/bedomningochbetyg/dexterochistl

arande.4.5b6202de166a310ce68ab987.html 

Kontaktuppgift (Vårdnadshavare) 
 
I samband med läsårsstart ska alla vårdnadshavare logga in och kontrollera/uppdatera sina 
kontaktuppgifter i Dexter.  
Om kontaktuppgifterna ändras under läsårets gång ansvarar vårdnadshavare för att justera 
dessa i Dexter. Det är viktigt att information är korrekt för att du som vårdnadshavare inte 
missar central och viktig information från rektorn eller förvaltningen.  

https://www.youtube.com/watch?v=MOKqtoy6UP4
https://www.stromstad.se/barnochutbildning/grundskola/bedomningochbetyg/dexterochistlarande.4.5b6202de166a310ce68ab987.html
https://www.stromstad.se/barnochutbildning/grundskola/bedomningochbetyg/dexterochistlarande.4.5b6202de166a310ce68ab987.html


 
 

 

 10 

Frånvaro 

Anmäl frånvaro genom att ringa till 0526 – 170892 och följ instruktionerna.  OBS! Vi tar inte 
emot frånvaro anmälningar via skolans telefon. Anmälan görs innan dagens första lektion.  

Frånvaro kan också anmälas vi internet: 

Med hjälp av e-legitimation kan du som förälder logga in i vårt frånvarosystem Dexter 

Strömstad. Där kan du sjukanmäla ditt barn direkt via datorn. Du kan också se ditt barns 

frånvaro, samt viss annan information angående ditt barns skolgång, som exempelvis ditt 

barns betyg. Du loggar in via e-legitimation. Om du inte redan har e-legitimation kan du få det 

via din bank. 

OBS! Har en elev frånvaro som inte är anmäld kommer det efter lektionen att skickas ett 
meddelande till någon av vårdnadshavarnas mail, som talar om att eleven inte är i skolan. 
Meddelandet skickas även om eleven har sen ankomst till en lektion.  

Ledighet 
 
När det gäller ledighet för enskilda angelägenheter är det viktigt att den planeras in under 
lovdagar så långt det är möjligt. Detta för att inte förkorta elevens undervisningstid i onödan. 

Vid ansökan om ledighet gör ansvarig pedagog en bedömning utifrån elevens hela 

skolsituation. Bedömningen ligger sedan till grund för om ledighet beviljas eller inte. Det 

innebär att skolan kan säga nej till ledighet.  

Ansökan om ledighet ska lämnas in till ansvarig pedagog/mentor senast två veckor innan önskat 

datum för ledighet. 

Det är rektorn som fattar beslut om ledighet i skolan.  

Föräldramöte, skolråd 
Vanligtvis har skolan ett föräldramöte under läsåret och två skolråd per termin. Men på grund 
av Corona kommer vi inte att kunna genomföra dem.   

IPad 
På Skee skola arbetar vi med Ipad. Ta hand om din Ipad hela tiden. Vid förlust eller om något 

går fel/sönder ska du kontakta Skolvärden/vaktmästaren.  

Varje elev har en skolmailadress.  

Säkerhetskontrakt 
Undervisning i NO-sal och Slöjdsal är förknippade med säkerhetsrisker. För att minimera 
riskfaktorerna finns det regler som vi måste följa vid undervisning i NO-laborationer och Slöjd. 
Detta gäller åk 3-6. 
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Cyklar/sparkcyklar 
Cykelställ finns på baksidan av skolbyggnaden.  
Tar man med sparkcykel/cykel så ansvarar man själv för den och parkerar den (gärna låst) vid 
cykelstället. På skolgården är det inte tillåtet att cykla. Skolgården är ingen allmän plats. 

Kvarglömda och borttappade saker  
Kvarglömda och upphittade kläder samlas in under en period. Vid varje lov så lämnas det som 
är kvar till välgörande ändamål. Upphittade saker av värde som nycklar förvaras på 
vaktmästeriet och kan hämtas ut mot beskrivning. 
Skolan ersätter inga stulna/skadade värdesaker.  

Lunch 
Lunch serveras i skolans matsal och tiden för det finns på de olika klassernas scheman. Vi 

tvättar våra händer ordentligt innan vi går in i matsalen. Att äta lugnt och ordentligt är också 

viktigt. Vi håller lunchtiderna så att alla hinner att äta men det är inte något problem om en 

elev behöver mer tid för att kunna äta din mat. Varje elev plockar undan efter sig. 

Specialkost 
Anmälan om specialkost sker till elevens lärare genom att fylla i blanketten första skoldagen. 

Blanketten finns på kommunens webbplats, under: E-tjänster -> Barn- och utbildning -> 

Grundskola -> Anmälan om specialkost. 

Bussresor 

Vårdnadshavarens ansvar när det gäller bussresor.   

 Ansvarar för att eleven kommer i tid till morgonskjutsen (Om eleven missar sin 

skolskjuts har vårdnadshavaren ansvar för att eleven kommer till skolan).  

 Ansvarar för att eleven förbereds och tränas på att klara av sin skolväg på ett säkert 

sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet måste följas till skola eller hållplats under 

så lång tid som behövs för att det ska klara att gå till och från skolan/hållplatsen på 

egen hand.  

 Om skolskjutsen är inställd är det vårdnadshavarens ansvar att eleven kommer till och 

från skolan.  
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Skee fritidshem 
Det är viktigt att ni som föräldrar har förståelse på placeringsgrunden för fritidshemmet.  

Placeringsgrund – förvärvsarbete eller studier (barn 6-12 år) 

 Barn till vårdnadshavare som arbetar eller studerar har rätt till fritidshemsplats. 

 Placeringstid grundas på vårdnadshavarens arbetstider eller studietider inklusive skälig 
restid. 

Fritidshemsplats vid föräldraledighet 
Vårdnadshavare har inte rätt att behålla fritidshemsplats till sitt barn vid föräldraledighet. 
Platsen ska sägas upp. 
 
Fritidshemsplats vid arbetslöshet 
Om någon av vårdnadshavarna är arbetssökande har man inte rätt att behålla 
fritidshemsplats till sitt barn. Platsen ska sägas upp. 
 

Detta betyder att om du/ni som vårdnadshavare arbetar eller studerar har ni rätt till 

fritidsplats. Du/ni går in på kommunens hemsida och hantera ansökningar och placeringar:  

https://etjanster.stromstad.se/oversikt/overview/191 

Skee fritidshem har tre avdelningar som ibland arbetar var för sig, men ofta också tillsammans 

på olika sätt: 

Fritidshem för F-klass- åk 2: 

Älgen 072-572 65 34 

Ugglan 072-143 41 55 

Fritidshem för åk 3-6: 

Stor-Fritids 070-273 40 17 

Stängning av verksamheten: Skee fritids stänger fyra veckor under sommaren samt upp till 

fyra dagar per år för studiedagar och planering. De som har behov av plats under denna tid 

erbjuds plats på fritidshem som kan vara annat än ordinarie. Besked om vilka veckor och 

dagar det gäller lämnas senast en månad innan stängningen. 

Information om vilka dagar fritids är stängt under läsåret finns på vår hemsida: 
http://www.stromstad.se/barnochutbildning/fritidshem/stangningsdagar.4.4c0c8cb416fa89b8fd65ab4.ht

ml 

Under höstterminen har fritids stängt 10 augusti och 9 november. 

Fritidsverksamhet under skolans lovdagar: Under vardagar när skolan har lovdagar är fritids 

öppet hela dagen. Vi brukar i god tid fråga er vårdnadshavare om vilket behov som finns för 

tillsyn under dessa dagar. Det finns alltid plats för era barn på fritids. Ni kan säga upp era 

platser när ni inte behöver den och ansöka igen när ni behöver. Det går fort att få en plats så 

ni behöver inte oroa er för att få en plats om behovet förändras.  

https://etjanster.stromstad.se/oversikt/overview/191
http://www.stromstad.se/barnochutbildning/fritidshem/stangningsdagar.4.4c0c8cb416fa89b8fd65ab4.html
http://www.stromstad.se/barnochutbildning/fritidshem/stangningsdagar.4.4c0c8cb416fa89b8fd65ab4.html
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Ordningsregler 
Skolans ordningsregler revideras regelbundet tillsammans med eleverna. Ordningsreglerna 
bearbetas i klassråd, elevråd samt tillsammans med pedagogerna. Ordningsreglerna beslutas 
av rektor och anslås efter genomgång av lärare i klassrum och på olika platser i övriga skolan.  
 

Vill du veta mer om skolan, gå in på skolans hemsida:  
http://stromstad.se/barnochutbildning/grundskola/varagrundskolor/skeeskola.4.537bc11116
59f1dd15e7860.html 
 
 
Med vänlig hälsning  
Rektor Ulrika Bogren och all skolpersonal 


