
15 Maj 2016

Välkommen till Bockstensskolan 



Organisation läsåret 2016-2017
• Bockstensskolan tillhör team Centrum-Nord.
• Ansvarig rektor för F-2 samt fritidshemmet – Martin Enander
• Jenny Eriksson ansvarig rektor för år 3-5 samt tillhörande fritidshem.  
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Vad gör elevhälsan för ditt barn?
• Rektor ansvarig
• Specialpedagoger, Ulrika Lennartsdotter, 100% och Pernilla Karlsson, 70%.
• Skolsköterska, Carina Gustavsson 60% samt vakans 20%. 
• Kurator, Matilda Svalander, 80%.
• Skolpsykolog, Rebecca Engelbert, team CN
• SvA, Mona Winter, 100% och Marie Jakobsson 50%.
• Matematikutvecklare, Caroline Zettergren, 100%.
• Språkutvecklare, Malin Åkesson, 100%.
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Specialpedagogen
• Genomför pedagogiska kartläggningar och analyserar barn och elevers 

svårigheter. 
• Samverkar mellan skola och hem och på så sätt stödja barn och elever samt 

utveckla verksamhetens undervisnings- och lärandemiljöer. 
• Arbetar enskilt med elever som har stora svårigheter och som behöver enskilt 

stöd.
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Skolsköterska
• Skolsköterskan arbetar framförallt med förebyggande hälsovård och 

rådgivning. De har tystnadsplikt men också anmälningsplikt. Det innebär 
att om vi blir väldigt oroliga för elevens hälsa kontaktar de föräldrarna.

• Självklart hjälper de eleverna med lättare sjukvård, men om problemen snarare 
är av sjukvårdskaraktär hänvisar de till husläkarmottagning eller vårdcentral.
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Skolkurator
• Som elev kan man samtala med kuratorn om du har personliga 

bekymmer/svårigheter/problem. Det kan tex röra sig om skolsituationen, 
relationer till familj, vänner, skolkamrater eller hur du mår i dig själv.

• Kuratorn har tystnadsplikt! I vissa fall där kuratorn blir oroad över hur en elev 
mår och bedömningen är att kontakten inte är tillräcklig, så kan man vara 
tvungen att kontakta föräldrar om eleven är under 18 år för att tillsammans 
med dem se till att eleven får bästa hjälp. 

• Kuratorn har också ansvar för Majblommefonden, vilken man kan söka 
ekonomiskt bidrag ifrån. 
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Skolpsykolog
• Skolpsykologen kan hjälpa till att ta reda på hur man bäst lär sig olika saker.
• Man kan också träffa skolpsykologen för samtal och prata om det som inte 

känns bra eller om saker som inte fungerar som man vill. 
• Skolpsykologen hjälper också lärare och andra vuxna på skolan med hur de 

bäst kan hjälpa sina elever i skolarbetet. 
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Svenska som Andraspråk
• En SvA-lärare undervisar elever som är flerspråkiga och som kanske inte har 

ett tillräckligt utvecklat svenskt språk för att kunna göra sina tankar rättvisa. 
• Ämnet SvA är väldigt likt ämnet svenska, det är höga krav i båda ämnena och 

ämnenas syfte och innehåll är väldigt lika varandra. 
• En del som man helt tagit bort när det gäller SvA är den del som i ämnet 

svenska handlar om att eleverna ska bekanta sig med de nordiska 
grannspråken och de nationella minoritetsspråken.
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Matematik- och språkutvecklare
• Kartlägga elever och elevgrupper på individ- grupp- och organisationsnivå.
• Arbeta enskilt med elever eller grupper av elever som behöver stärkas inom 

något eller några moment i svenska eller matematik. 
• Stödja kollegor i arbetet med elever genom att rådgöra, ta fram material, 

utveckla undervisningen etc. 
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Ledighet
• Eleven

• Omdömen, betyg och kommentarer.
• Klasskamrater

• Oro, egen, grupparbeten etc. 
• Läraren

• Merarbete, planerad verksamhet etc. 
• Vårdnadshavare

• Risk för konflikter, EK, skyldigheter. 
• Rektor

• Rutiner, trygghet och arbetsro. 

ALLT DETTA FÖRUTSÄTTER ATT ELEVEN ÄR I SKOLAN!
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Trivselledarprogrammet
• Främja för ökad och mer varierande lek på rasterna. 
• Hjälpa eleverna att bygga goda vänskapsrelationer. 
• Minska konflikterna mellan elever. 
• Främja värderingar och förhållningssätt som inkludering, vänlighet och respekt. 
• En del av skolans trygghetsarbete!
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Framgångsfaktorer i skolan
¢Hemmiljö, vad kan man göra som förälder?

• Engagemang, skapa en positiv bild av skolan. 
• Förväntningar, Rosenthal-experimentet…
• Ordna aktiviteter
• Delaktiga föräldrar skapar positiva beteenden i skolan. 

¢Skolan
• Relationen läraren/eleven
• BFL, Målet för undervisningen tydliggörs, var eleven befinner sig i förhållande till målet 

och återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot målet. Forskning har 
visat att formativ bedömning ökar elevernas lärande.

• Mångsidiga insatser…
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Drop-in på Fritids

• Solen (FA) dagar för öppethus är 19/5 kl. 17-18.
• Solen (FE) dagar för öppethus är 25/5 kl. 17-18. 
• Skeppet (FB) dagar för öppethus är 17/5 och 24/5 kl. 17-18. 
• Bojen (FC) dagar för öppethus är 24/5 och 25/5 kl.17-18.
• Havet (FD) dagar för öppethus är 25/5 och 8/6 kl. 17:30-18:30.
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Tempus och Skola24
• Tempus - Digitalt närvaroprogram för fritids.
• Överflyttning från förskola/familjedaghem till skolbarnomsorg sker v.32.
• Blankett fylls i snarast. ”Dubbla klienter” i slutet av maj. Lägga fritidstider då. 

• Skola24 - Sjukanmälan
• De elever som inte är sjukanmälda, ringer vi inom 30 minuter till vårdnadshavare.
• Telefonkontakt upprättas med hemmet. Kontakta enligt den anhöriglista som finns för 

varje elev i fallande ordning. 
• Frånvaro ska rapporteras av vårdnadshavare. Detta ska göras varje morgon då 

eleven är sjuk.
• För att sjukanmäla ditt barn ring 0515-43610 alt. webben. 
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Föräldrasamverkan
• Hemsidan: http://bocksten.wordpress.com/
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