Välkommen
till läsåret 2018/2019
Studemaskolan och
Fritidshemmet Robin Hood
Vi som arbetar på Studemaskolan och fritidshemmet Robin Hood har
tagit fram detta informations-material för att underlätta för barn och
föräldrar. Materialet innehåller sådan information som alla föräldrar
måste känna till för att de praktiska rutinerna runt barnens skolgång
skall fungera bra. Det är därför nödvändigt för alla föräldrar att läsa
igenom hela häftet och fråga oss om eventuella oklarheter. Spara sedan
häftet och använd det som referensmaterial under läsårets gång.

© 2018 Studemaskolan. Alla rättigheter förbehållna. Applied Scholastics och Applied Scholastics-symbolen är varumärken och servicemärken som ägs av Association for Better Living and Education
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Grunden till vår undervisning på Studemaskolan
Du som läser detta har tillsammans med ditt barn valt Studemaskolan och vi som arbetar här
tackar för förtroendet. Vi kommer att göra allt vi kan för att ge ditt barn en trygg och glädjefylld
skoltid och den bästa tänkbara utbildning. Du som förälder har naturligtvis samma mål. För att vi
skall lyckas är samarbetet mellan hem och skola oerhört viktigt.
Det som utmärker Studemaskolan är som bekant inte utbildningens innehåll utan de
utbildningsmetoder som används för att uppnå läroplanens mål. Skolan använder Applied
Scholastics utbildningsmetoder, utvecklade av L. Ron Hubbard. Nedan beskrivs ett par av de
pedagogiska grunder som har stor betydelse för undervisningens framgång. Kring dessa vill vi ha
ett nära samarbete med hemmen.
•

En viktig sak i vår undervisning är att eleven måste förstå hur han kan använda sig av
kunskaperna innan han kan utbildas. Eleven måste själv vara intresserad av att uppnå dessa
mål och syften.

•

En annan viktig princip som vi arbetar efter är att elevernas förmåga till självbestämmande
måste bevaras och utvecklas. Alla är inte intresserade av samma sak. Därför försöker vi ta
hänsyn till elevernas egna önskemål, så långt det går. Detta innebär dock inte att eleverna
alltid kan göra exakt som de vill.

Som förälder kan man göra mycket för att stödja dessa principer. Det första man bör tänka på är
att inte använda de auktoritära metoder som kanske varit del av ens egen skolutbildning när man
hjälper barnet i olika ämnen. Om man som förälder märker att barnet inte vill göra vissa
utbildningssteg bör skolan snarast underrättas om detta så att vi kan hjälpa till att komma till rätta
med problemet.
För att hjälpa sitt barn kan man istället visa på hur han kan använda kunskapen i ett visst ämne i
sitt eget liv.
På Studemaskolan anser vi att det är mycket viktigt för framgångsrik undervisning att eleverna
verkligen förstår den information de ställs inför. Den främsta anledningen till att man inte förstår
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det man studerar är att man inte förstår orden i texten. Konsekvenserna av detta har tidigare inte
uppmärksammats tillräckligt inom utbildningens område.
I elevernas utbildning ingår att lära sig hur man lär sig. Genom det lär de sig att tänka själva och
att ta ansvar för sin lärandeprocess.
Några exempel på vad man som förälder kan göra för att hjälpa sitt barn:
•

Läs det här häftet noga.

•

Lär dig själv vår studieteknologi. Det kan du göra t.ex. hos på skolan, där vi anordnar
föräldrakurser kostnadsfritt.

•

Uppmuntra barnen att fråga om ord eller annat de inte förstår.

•

Utsätt inte barnen för information som ligger ovanför deras förmåga att förstå (exempelvis
genom för svåra TV-program).

•

Gör gärna kursen ”Hur man umgås med barn” som vi också levererar på skolan. Där får du lära
dig vår grundläggande syn på barn.

Det betyder oerhört mycket för ett barn om föräldrarna visar att skolgången är viktig:
•

Visa att det är viktigt att komma i tid till skolan och att vara där varje dag.

•

Var med på alla föräldramöten och utvecklingssamtal.

•

Fråga ditt barn hur det går och vad han/hon gör i skolan.

•

Kontakta barnets lärare om det inte verkar gå bra.

•

Fråga efter och läs meddelanden från skolan.

•

På skolan finns regler som eleverna förväntas följa. Många av dem har utarbetats av elevrådet
i samråd med personalen. Se till att även du känner till dem.

•

Rikta eventuella negativa synpunkter eller funderingar direkt till skolan och inte till ditt barn. Vi
tar hänsyn till konstruktiv kritik och olika synpunkter om de framförs direkt till oss, helst via
mail eller samtal. Att yttra sig negativt om skolan inför barnet kan verkligen förstöra barnets
skolgång eftersom barnet kan tappa förtroendet för sin skola.

•

Om ditt barn har negativ kritik angående sin skolgång eller sin fritidsverksamhet så red ut det
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med berörd personal. Uppmuntra ditt barn att själv ta upp kritiken. Tänk på att det är viktigt
att ta reda på alla data för att få full förståelse av vad som hänt – alla mynt har två sidor.

Studemaskolans syn på några vanliga ”skolproblem”
Skolan och föräldrarna/vårdnadshavarna har enligt skollagen ett gemensamt ansvar för barnens
fostran och utveckling. Det finns dock vissa faktorer i barnens liv som kan vara helt avgörande för
utbildningens resultat men som inte skolpersonalen kan påverka direkt. Beträffande dessa saker
vill vi ha ett mycket nära samarbete med föräldrarna. De är bland annat:
•

Näringsriktig mat – och att eleverna alltid äter frukost innan de kommer till skolan

•

Begränsning av socker. Elever som får för mycket socker i sig, i form av mat, godis eller dryck,
uppvisar också tendenser till att ha svårare att koncentrera sig och det påverkar lärandet.

•

Regelbunden sömn – elever orkar inte en hel skoldag om de inte sovit tillräckligt

•

TV-tittande, mobil-användning och datorspel – för mycket av detta har visat att barn har svårt
att koncentrera sig i skolan och kan uppvisa utåtagerande beteende

•

Tid med föräldrarna

Här nedan kan ni läsa lite om vår syn på hur dessa faktorer kan påverka ett barns skolgång.
Avsikten med att ta upp dessa punkter är inte att ge er föräldrar dåligt samvete genom att påstå
att alla orsaker till ett barns eventuella skolproblem finns i hemmet. Vi vill helt enkelt på ett öppet
och rakt sätt tala om hur vi ser på den här typen av problem och erbjuda vår hjälp.
Om du vill ha mer information om de ovan beskrivna principerna ska du vända dig till ditt barns
lärare. Han eller hon kommer då att ge dig ytterligare material att läsa. Om er syn på dessa
faktorer skiljer sig mycket från Studemaskolans är det viktigt att vi diskuterar och reder ut dessa
skillnader snarast.
Frukost
Vi ser det som föräldrarnas ansvar att barnet har ätit en ordentlig frukost innan det kommer till
skolan. Ibland händer der att barn kommer till skolan utan att ha ätit frukost. Detta leder nästan
alltid till problem som trötthet, retlighet eller studieovilja och både ditt och andra barns skoldag
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kan bli förstörd. Vi kan inte utbilda barn som inte ätit frukost. Om ni har ett problem med att få i
ert barn frukost, ta då ett samtal med er klasslärare så får vi tillsammans hitta en bra lösning.
Socker, färgämnen
Det har under de senaste åren blivit allt mer accepterat att socker, färgämnen och kemikalier i
t.ex. godis, och mat har effekter på beteendet. Här skulle vi vilja be er föräldrar att vara
uppmärksamma på dessa saker och vara i dialog med skolan om det skulle uppstå problem som vi
kan misstänka härrör från detta.
Sömn
Vi ser det som föräldrarnas ansvar att barnet är ordentligt utvilat när det kommer till skolan. Tänk
på att elever som inte sovit tillräckligt också ofta stör undervisningen för andra. Minst 11-12
timmar för en 6-åring och minst 9-10 timmar för en 12-åring och uppåt, är några grova riktlinjer
som vi kommenderar.

TV-tittande och datorspel
TV-tittande, mobilanvändning och datorspel bidrar till att göra barn mer passiva, fantasilösa och
inåtvända. Därför rekommenderar vi att detta begränsas till ”små doser”.

Tid med föräldrar
Några enkla förhållningsregler i umgänget med barn som vi rekommenderar:
•

Visa att det är bra att vara vuxen, att det är något som ett barn skulle vilja uppnå.

•

Ha en viss tid varje vecka avsatt uteslutande för ditt barn och låt då barnet bestämma vad ni
gör.

•

Ge barnet ett eget utrymme där han/hon bestämmer helt själv.

•

Barnets ägodelar är hans/hennes och det är inte längre du som bestämmer över dessa saker.

•

Försök inte styra barnet med ständiga strömmar av uppmaningar och förmaningar. Försök
istället uppnå samarbete genom att verkligen kommunicera med barnet.
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Utvecklingssamtal, föräldramöten …
För att barnens skolgång ska fungera på bästa sätt behövs ett nära samarbete mellan hem och
skola. Vi ska ju tillsammans utbilda och fostra barnen. Tveka aldrig att ta kontakt med ditt barns
lärare!
Minst en gång per läsår ordnar skolan föräldramöten. Alla föräldrar förväntas delta. I varje klass
utses två föräldrarepresententer, på ett rullande schema. Detta i avsikt att ytterligare stärka
samarbetet.
För att samarbetet kring ditt barn ska fungera på bästa sätt erbjuds föräldrar att tillsammans med
barnet komma på utvecklingssamtal minst en gång per termin. Om du av någon anledning får
förhinder måste läraren ifråga underrättas om det i god tid, vilket är minst en dag före.
Skolan förväntas, i samverkan med föräldrar, enligt lag att upprätta en likabehandlingsplan för
varje läsår. Vi är tacksamma om ni lämnar in åsikter och idéer till rektor. Detta sker i
”Föräldrarådet”, som rektor kallar till i god tid.

SchoolSoft (detta vänder sig främst till nya föräldrar)
Skolan använder sig av ett internet-system som heter SchoolSoft. Vi kommer att informera om
detta på det första föräldramötet så det är viktigt att ni närvarar vid detta. Exempelvis ska all
frånvaro rapporteras via SchoolSoft, där ni har den funktionen, och inte längre via hemsidan eller
via telefonsvararen. Har ni inte tillgång till dator så fungerar det så klart att kontakta expeditionen.
Systemet kommer också att meddela er (via mail/sms) om ert barn är frånvarande i skolan eller
om det har sen ankomst. Därför är det viktigt att ni uppdaterar ert mobilnummer på SchoolSoft.
Ni kommer även kunna se när ert barn har prov, bland mycket annat. Barnens veckoplaneringar
kommer även att ligga på SchoolSoft. I de lägre klasserna kommer inte SchoolSoft att användas
lika mycket som i de högre.
Detta ska vara ett komplement till utvecklingssamtalet och inte på några vis ta bort det. Skulle det
även vara så att ni som förälder inte har tillgång till dator och internet så kommer det inte att vara
något problem. Ert barns lärare kommer till varje utvecklingssamtal att kopiera de sidor från
internet som talar om hur det fungerar socialt och kunskapsmässigt för ert barn. Även det
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skriftliga omdömet som ska ges varje termin kommer att tas upp. Är detta säkert då? Ja, ert barns
uppgifter skyddas av den största säkerhet som finns. Så länge som ni inte avslöjar ert lösenord för
någon utomstående så är allt ok.

Studemaskolans vision
Vi som arbetar på Studemaskolan har visionen:
•

Att alla elever i skolan ska bli respekterade som den individ man är och att alla därför ska
känna sig trygga.

•

Att alla ska få möjlighet att uppleva framgång och känna sig glada eftersom man får hjälp
att välja arbetsuppgifter och mål som man vill och kan lyckas med.

•

Att alla får möjlighet att arbeta med meningsfulla uppgifter som leder till att man lär sig
tänka självständigt och lär sig att lära för livet.

•

Att elever och föräldrar ska vara engagerade och fullständigt upplysta om skolans mål och
arbetsformer samt om sina rättigheter och skyldigheter.

•

Självständiga elever som genom användande av Applied Scholastics utbildningsmetoder är
redo att utbilda sig till vilket yrke som han eller hon vill.

Vilka öppettider gäller?
Studemaskolan:
07.00

Öppnar skolbyggnaden på Kallforsv. 40 för F-3 (vid behov av tidigare öppning
kontaktas expeditionen).

08.30

Första lektionen börjar.
Skoldagens slut och rasttider beror på i vilken klass eleven går. Schema för ditt barn
hittar du på SchoolSoft.

Om ditt barn är inskrivet på fritidshemmet Robin Hood, tar fritidspersonalen vid när skoldagen är
slut. Elever som inte är inskrivna på fritidshemmet eller medverkar i fritidsklubben kan tyvärr inte
stanna kvar i lokalerna efter skoltidens slut.
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Fritidshemmet Robin Hood:
Syftet med vårt fritidshem är att ge ert barn en meningsfull och utvecklande sysselsättning efter
skoltid. För detta har vi personal som gör sitt yttersta för att den tiden ska bli så givande som
möjlig. Därför är det oerhört viktigt att ni i god tid anmäler OM ni ska vara på fritids under lov
och att ni sedan håller detta. Det känns så onödigt om vi har 30 barn anmälda och så kommer
bara sex stycken. Vi kan använda de resurserna på ett bättre sätt som gynnar era barn.
•

Fritids har öppet alla skoldagar, efter skoltid.

•

Fritids stänger 18.00. Behöver man längre omsorg kontaktar man fritidsföreståndaren.

•

Fritids har öppet under skolans lov- och studiedagar. Fritids har stängt röda dagar samt
midsommar-, jul-, och nyårsafton.

•

Vid lov och lovdagar gäller det att minst 3 barn anmälts för att Robin Hood ska garantera
öppethållande.

•

Under sommaren är Robin Hood stängt cirka 4 veckor. Brukar infalla i juli.

Vilka dagar är skoldagar respektive lov?
Se skolans kalendarium. Du hittar det på SchoolSoft och på vår hemsida.

Hur och när betalar man fritidsavgiften?
Avgifterna för läsåret 2018/2019:
Fritidsavgifterna är baserade på inkomst och antal syskon enligt maxtaxesystemet.
Ni räknar själva ut er avgift och skriver de inbetalningskort som behövs. Avgifterna betalas
månadsvis i förskott till fritidshemmet Robin Hoods bankgiro 566-8629
I de fall förälder har två obetalda räkningar för fritidsavgift, sägs platsen upp. Först ges en varning
med möjlighet till rättelse inom 15 dagar. Uppsägningstiden är en månad.
Då ett barn ska sluta på fritids är uppsägningstiden likaledes en månad. Om detta inte görs är ni
ändå betalningsskyldiga i en månad.

Har ni några frågor om fritidsavgifter är ni välkomna att höra av er till Janna König på tel. 08-
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647 58 75.

Fritidsklubb för elever i åk 4-6
Skolan och fritidshemmet, Robin Hood, kommer även fortsättningsvis kunna erbjuda äldre elever
aktiviteter i anslutning till skoldagens slut. Fritidsklubben kallas Marion och man måste vara
anmäld för att få vara med. Vid frågor kontakta gärna Kate Lindblad på kate.lindblad@studema.se

Vilken klädsel och utrustning behöver eleverna?
Kläder som passar för vädret
Eleverna behöver komma ut och röra på sig och få frisk luft mellan varje lektion. Eftersom alla
elever måste gå ut varje rast måste de klä sig så att det passar vädret. Bara vid mycket dåligt väder
får eleverna vara inne på rasterna. Lätt regn är inte tillräckligt för ett sådant undantag. Därför är
det oerhört viktigt att ni som föräldrar verkligen ser till att ert barn inte kommer till skolan i fel
kläder. Vi har inte personal tillräckligt för att ha uppsikt över barn både inne och ute, så därför ska
alla barn vara ute på rasten.
Material för idrottslektioner
Kläder för inomhusidrott: Shorts/T-shirt eller gymnastikdräkt samt skor för inomhusbruk.
Kläder för utomhusidrott: Träningsoverall och gymnastikskor. Vid osäker väderlek bör eleven ha
med kläder för både utomhus- och inomhusidrott.
Alla elever ska duscha efter idrottslektionen! Handduk ska alltid medtagas.
Skolväska
En bra skolväska är obligatoriskt för låg- och mellanstadieelever. Vi rekommenderar starkt även
högstadieelever att ha någon form av väska för att transportera skolmaterial till och från hemmet.
Detta för att kommunikationen mellan hem och skola skall fungera bra. Vi har genom erfarenhet
sett att papper försvinner mycket lättare om barnet inte har en väska. Framför allt i de lägre
åldrarna.
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Övrigt material
Ett pennskrin, en mapp för förvaring av papper i ryggsäcken och ett par inneskor.
Skolan förser varje elev med 3 blyertspennor och 2 suddgummin per termin. Denna begränsning
av utdelning av förbrukningsmaterial har vi genomfört för att uppmuntra eleverna att ta väl hand
om sitt material.

Vilka förvaringsutrymmen finns; vad händer med kvarglömda saker?
En viktig princip är att eleven och föräldrar har ansvar för de ägodelar som han/hon tar med sig till
skolan. Skol-/fritidspersonal ansvarar inte för ägodelar som kommer bort. Vi rekommenderar att
värdefulla föremål inte tas med till skolan. Endast barn som går hem själv från skola eller fritids
får ha mobiltelefon med sig. Dock ska dessa lämnas in på morgonen. Detta gäller alla elever för åk
F-5.
Följande förvaringsplatser skall användas:
1. Idrottskläder och badkläder skall förvaras i en speciell påse. Observera att denna påse
måste tas hem samma dag eftersom våta kläder och handdukar annars kommer att börja
lukta illa.
2. Leksaker och fritidssaker förvaras i barnets väska.
3. Ytterkläder förvaras i kapprummet. När skoldagen är slut skall endast barnens inneskor
finnas kvar i kapprummet.
Skolan och fritidshemmet töms dagligen på kvarglömda saker och kläder av skolan vid skoldagens
slut, och av fritids vid stängning för dagen.
De kvarglömda kläderna finns i en korg så eleverna eller föräldrarna kan hämta upp dem.
Högstadieeleverna har möjlighet att låna låsbara skåp. Allt som behövs är ett eget hänglås. Vi
rekommenderar att förälder har en nyckel i reserv om elevens skulle komma bort.

Hur fungerar skolhälsovården?
Skolsköterskan kommer att komma vid ett antal tillfällen per år för att utföra de hälsokontroller
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och vaccinationer som ert barn ska genomgå under skoltiden.
Du som förälder kan alltid kontakta skolsköterskan om det är någonting angående barnets hälsa
som du undrar över. Skolsköterskans namn och kontakt-uppgifter finns på SchoolSoft.
Med tanke på våra allergiker: Var snäll och använd inte parfym eller starkt doftande
deodoranter mm. Även viktigt att man inte kommer till skolan med kläder som använts vid
ridning. Tänk även på att inte använda för mycket parfymerade sköljmedel då detta får samma
effekt som parfymer.

Elevvård
Skolan har ett omfattande elevvårdsarbete. Elevvårdsteamet träffas varje vecka. Om du som
förälder har något du vill ta upp angående ditt barn ska du i första hand vända dig till klassläraren.
Om saken inte löser sig på det sättet kan du vända dig till elevvårdsteamet via skolsköterskan eller
rektor. Skolan tar ställning emot diagnostisering av elever för att lösa skolproblem, samt
psykofarmaka till barn och ungdomar. Vi är angelägna om att få veta ifall problem föreligger så att
vi kan arbeta tillsammans med hemmet för att lösa detta.

Hur gör man sjukanmälan?
Sjukanmälan skall alltid göras av vårdnadshavare! Detta är en verkligen viktig punkt som måste
följas! Detta för att säkerställa så långt det går att inget hänt med barnet på resvägen till skolan.
Sjukanmälan görs via webben; https://sms11.schoolsoft.se/studema Tänk på att göra anmälan
före 8.25 på morgonen så att vi vet varför barnet inte dyker upp i skolan. Sjukanmälan ska inte
göras via klasslärare eller fritidshemmet.

Sen ankomst
Detsamma gäller sen ankomst. Om vi inte får besked om detta, vet vi inte om något hänt barnet
på vägen och ni får ett sms om sen ankomst i onödan och kan bli oroade.
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Kvarsittning
Vi upplever att sena ankomster är ett stort problem på skolan. Det drabbar både eleven samt
klassen eftersom det blir svårt för läraren att starta en lektion på ett bra sätt. Vi har sett att vissa
på grund av detta hamnar efter eller inte riktigt vet vilka mål de ska arbeta mot. Därför använder
vi oss av kvarsittning på skolan. Detta gäller både vid sen ankomst på morgonen och för de
lektioner som sker under skoldagen. Vi får enligt lag hålla kvar en elev upp till en timme per dag
efter skoldagens slut.

Hur ansöker man om ledighet för sitt barn?
Ledighetsansökan skall göras skriftligen till klassläraren så tidigt som möjligt innan den aktuella
ledighetsperioden. Detta för att säkerställa att det finns tid att ta igen det skolarbete som missas
under ledigheten. Ledighet som varar längre än 10 dagar ska godkännas av både klasslärare och
rektor. Vi rekommenderar inte ledighet eftersom detta kan innebära att eleven inte uppnår sina
mål och kan riskera att få gå om ett år eller hamna efter i sina studier.

Hur når jag skolan?
Fritidshemmet Robin Hood

Studemaskolan

Tel: 08-6475875, 070-4155139

Tel: 08-998978

Mail: kate.lindblad@studema.se

Mail: info@studema.se

Hemsida: robinhoodfritids.se

rektor@studema.se
Hemsida: www.studema.se
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