Gruvrisskolan

Läsåret 2017-2018

Adress:
Gruvrisskolan
Tingsvägen 35, 79156, Falun
Hemsida:  www.falun.se/gruvrisskolan

Gruvrisskolans värdegrund:
På Gruvrisskolan står ditt barn i centrum och blir sedd och bemött med respekt,
intresse och värme. Gruvrisskolan är en skola för alla.
Vår pedagogik ska locka, utmana och skapa nyfikenhet att lära sig mer. Välkommen till en skola
som utvecklar:
● våra elevers kunskaper och förmågor i alla skolans ämnen.
● goda relationer mellan vuxna och elever.

Gruvrisskolans byggstenar är trygghet, ömsesidig respekt och en kreativ lärmiljö, där eleven
är i fokus och goda relationer har sin grund.
På Gruvrisskolan tar alla sitt ansvar och visar hänsyn. Var och en deltar i det man förväntas
göra och lyssnar till varandra. Dialogen utgör grunden för vår gemenskap.

Delta Lyssna Ha dialog Ta ansvar Visa hänsyn

Sjukanmälan för elever:
Ring tel. 0515-777628 (Skola24)
Ange ditt barns personnummer (tio siffror)
Vid sjukfrånvaro är det viktigt att hemmet ringer Skola24 varje dag före klockan 08.00.
Arbetslagen tar del av Skola24 varje morgon efter 08.00 och ringer alltid om det är något
som är oklart.

Telefonlista:
Fritidshem Saltkråkan (åk 1)
Marcus Gudmunds, Eric Löfgren,Patric Nyström, Karin Kullander

023 86155

Fritidshem Lönneberga (åk 2)

023 86154

Ralf Ståhl, Rafael Pineda, Helene Jahnsen, Simon Halvarsson
Fritidshem Mattisborgen (åk 3-6)

023 86048

Kristin Norin, Mathias Ljungkvist, Malin Björklund Norin, Ida Jansson,
Casper Backby, Emma Simons Jansson, Omar Adleeb, Frida Karlsson,
linn Sved
Förskoleklass och fritidshem Bullerbyn

023 86157

Linda Åsander, Carina Augustsson, Christina Ljunggren, Anita
Risemark-Eriksson, Sandra Svahn
Raoudha Marai, Hugo Holmqvist, Zejnije Voca, Solweig Harrysson, Max
hellberg, Rebecka Thodén
Arbetslag 1

023 86158

Erik Ekwall, Pernilla Astemark-Hjelm, Tove Lindborg, Marcus Gudmunds,
Eric Löfgren,Patric Nyström, Karin Kullander
Arbetslag 2

023 86162

Louise Noreberg, Daniel Grundberg, Carina Häggqvist, Jenny Lundqvist,
Ralf Ståhl, Rafael Pineda, Helene Jahnsen, Simon Halvarsson
Arbetslag 3

023 86156

Karin Karlsson, Karin Bergström, Emmy Gluch, Maria Backman, Ida
Jansson, Casper Backby, Frida Karlsson
Arbetslag 4
Björn von Sicard, Camilla Timbré, Josefine Andersson, Gunnel Sammils,
Mathias Ljungkvist, Malin Björklund Norin, Kristin Norin, Linn Sved

023 86160

Arbetslag 5

023 86524

Christina Kardell, Birgitta Berglund, Patrik Svensson, Tobias Gillberg
Arbetslag 6

023 86159

Hasse Annerbo, Fredrik Hellberg, Malin Åström, Rasmus Andersson,
Omar Aldeeb, Emma Simons Jansson, Anders Olsson, Therese Tillander
Speciallärare/Specialpedagoger

023 86049

Åsa Hansson, Malin Wixner, Therese Klefbom, Åsa Trankell
Idrott och hälsa

023 83034

Malin Åström, Patrik Svensson
Textilslöjd

therese.tilland
er@falun.se

Therese Tillander
Träslöjd

anders.olsson
@falun.se

Anders Olsson
Skolsköterska

023 86614

Marie Stam
Marie finns vanligtvis på skolan alla dagar förutom onsdagar. Skolläkare
nås genom Marie.
Rektor

023 82417

Niklas Almgren
Biträdande rektor

023 87141

Maria Eriksson
Kurator
Camilla Maritz

Mailkontakt:  fornamn.efternamn@falun.se

023-86534

Ordningsregler Gruvrisskolan
På Gruvrisskolan utgår vi från att alla tar sitt ansvar. Var och en visar hänsyn och deltar i det
man förväntas göra. Vi lyssnar till varandra och dialogen utgör grunden för vår gemenskap.
På Gruvrisskolan har vi (elever, pedagoger och annan personal) ett gemensamt ansvar för
arbetsmiljön på skolan. För en god arbetsmiljö behöver vi samarbeta med våra elevers
vårdnadshavare. Det är viktigt för att skapa förutsättningar för en trygg skolmiljö.
Här följer fem övergripande regler som gäller på Gruvrisskolan. Varje årskurs skall sedan
dessutom ha egna klassrumsregler.
Regel

Om regeln inte följs

Elever som är inblandade i
På Gruvrisskolan visar vi
mobbning
har under utredningstiden inte rätt
respekt emot varandra. På vår att
skola accepteras ingen form av representera skolan vid olika
evenemang eller
kränkningar av varken elever förtroendeuppdrag.
eller vuxna.
Vårdnadshavare kontaktas.

Kommentar

All personal ska reagera och
agera (till exempel genom
tillsägelse och samtal) om de
märker att det pågår kränkande
behandling. Alla kränkningar
skall anmälas till rektor enligt
den rutin som gäller på skolan.
Anmälda kränkningar utreds
sedan av Trygghetsgruppen.

På Gruvrisskolan skall det vara Undervisande lärare beslutar om:
1
studiero i undervisningen.
. Utvisning ur klassrummet
2
. Återläsning efter skoltid

Vårdnadshavare kontaktas.

Elever använder inte sin

Vårdnadshavare kontaktas.

mobiltelefon under skoltid.

Lärare eller fritidspedagoger
omhändertar mobiltelefonen
alternativt
annan privat sak under resten av

Lärare alternativt
skoldagen.
fritidspedagoger kan dock
besluta att eleverna får
använda sina mobiltelefoner i
undervisningen.
Mobiltelefonerna (och övriga
privata saker) får inte störa
undervisningen. Under raster
(på skolgården, matsalen och
andra allmänna utrymmen)
mellan lektioner (tex ombyte i
idrottshallen) och annan skoltid

(tex friluftsdagar,
simundervisning på Lugnet)
råder mobilförbud för alla
elever på Gruvrisskolan.
Undantag från regeln kan ske
om eleven är i behov av extra
anpassningar (beslutas av
lärare i samråd med EHG).

Vi är rädda om miljön och
vårt

Individuellt samtal samt kontakt med Vårdnadshavare kontaktas.
vårdnadshavare. Vid skadegörelse
kan

gemensamma material på
Gruvrisskolan. Det innebär
att:
man bli ersättningsskyldig.
· Du är rädd om de
skolmaterial (böcker,
pennor, dator, Ipad
med mera) du får eller
får låna.
· Du är rädd om de
lekmaterial som du får
använda på skolan.

Om en elev saknas under
Det är inte tillåtet att lämna Individuellt samtal samt kontakt med skoltid
skolans område under skoltid vårdnadshavare.
påbörjas ett eftersök. Skolan
(inklusive fritidstid) utan
kontaktar vårdnadshavare.
Hittas inte eleven genomförs
personalens tillstånd.
en
polisanmälan.

På Gruvrisskolan tillämpas vid behov konsekvenserna som finns specificerade i skollagens
åtgärdstrappa (se länk).
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.148960!/Menu/article/attachment/Trygghet%20o%20stud
iero%  2C%20reviderad%20december%202014.pdf
Gruvrisskolans ordningsregler är reviderade inför läsåret 2017-2018.

Information och rutiner som gäller på Gruvrisskolan:
Allergi
Vi har flera elever som är allergiska på skolan. Om vi alla hjälps åt så kan vi underlätta
för dem. Det är helt förbjudet att ha nötter med sig till skolan då vi har elever som
reagerar väldigt starkt.
Tänk på att inte klappa djur alldeles innan ni kommer till skolan och att byta kläder om ni
varit i nära kontakt med djur.
Bibliotek
Eleverna kan låna böcker i skolans bibliotek. Max en bok i taget och lånetiden är max en månad.
Elevhälsogrupp (EHG)
Elevhälsogruppen är en personalgrupp som träffas varje vecka för att diskutera/lösa studie- och
sociala problem som kan finnas runt elever.
Elever som har svårt att nå kunskapskrav eller av andra anledningar har svårigheter i
skolsituationen, kan erbjudas stöd i undervisningen av specialpedagog eller resurslärare.
Fotografering
Kungsfoto fotograferar bilder till vår skolkatalog.Från och detta läsår arrangerar skolan inga
porträttfoton av skolans elever. Föräldrar har möjlighet att boka tid för porträttfoto. Man
ansvarar då själv som förälder för att ens barn blir fotograferat.
Klassbilderna skickas hem för påseende till de elever vars vårdnadshavare skrivit på
beställningssedeln. Betalning sker direkt till Kungsfoto.
Fritidshemmet
Vi öppnar på avdelning Lönneberga (åk 2) klockan 06.15. Klockan 07.00 går alla fritidsbarn över
till respektive avdelning där det serveras frukost cirka klockan 07.30. På förskoleklassens fritids
serveras frukost från klockan 07.00. Vår ambition är att frukoststunden skall bli en så lugn stund
som möjligt. Om ditt barn ska äta frukost här vill vi därför att barnet är på sin fritidsavdelning
senast klockan 07.30.
Mellanmål serveras i samband med skolslut.
Från cirka 16.30 går alla avdelningar till Lönneberga (åk 2) igen där vi har öppet fram till 18.00.
När ni kommer på morgonen vill vi att ni söker upp en pedagog och visar att ni har kommit och
när ni går hem tar ni kontakt med en pedagog som stryker eleven på närvarolistan. Om ditt barn
ska leka med en kompis bestämmer ni det dagen innan och skriver det på listan vid barnet namn.
Viktig och aktuell information om fritidshemmet och vad som händer på de olika avdelningarna
hittar ni på Gruvrisskolans fritidshemsblogg som har adressen
www.skolafalun.se/gruvrisfritids/

Försäkring
Som elev i Falu kommun är man olycksfallsförsäkrad i Gjensidige forsikring. Denna försäkring
gäller under skoltid samt för resor till och från skolan. Se fullständiga villkor på kommunens
hemsida under förskola och utbildning. Vid olycksfall anmäler vårdnadshavare skada direkt till
Gjensidige. Kommunen har ingen egen handläggare eller annan administration av
olycksfallsförsäkringen.
Klassindelning
All indelning i klasser och grupper bestäms av skolans personal. Byte av klass sker endast i
undantagsfall och i samråd med elev, vårdnadshavare, lärare, skolans elevhälsogrupp samt
rektor. Beslut tas av rektor.
Kontakt mellan skola och hem
Vi har ibland tyvärr svårt att svara i telefon. Säkrast är att maila till oss (
fornamn.efternamn@falun.se). Vi läser vår mail varje dag.
Det går att ringa och vi lyssnar av telefonsvararen varje morgon cirka klockan 08.00. Lämna
namn och nummer så ringer vi upp.
Kurator
Skolans kurator heter Camilla Maritz. Kuratorns insatser sker i samråd med pedagoger och
skolsköterska (EHG).
Ledighet
Enligt skollagen har elever närvaroplikt under alla årets skoldagar från och med årskurs 1.
Därutöver gäller återhållsamhet med beviljande av ledighet. Ledighetsansökan görs på blankett
som kan hämtas på vår hemsida eller så kan ni be någon personal på skolan att ta fram den.
Klasslärare får bevilja ledighet upp till tio dagar per läsår. Ledighetsblanketten måste skrivas
under av elevens båda vårdnadshavare. Om det gäller längre ledighet beslutas detta av rektor.
En elev får beviljas ledighet max 10 skoldagar per läsår enligt skollagen. Vi ber er att ändå vara
restriktiva med att ta ledigt från skolan då eleverna missar mycket när de är borta som de inte kan
ersätta med eget arbete.
Om ledighet beviljas är ansvaret för att eleven inte missar något moment i studierna
vårdnadshavarens.
På vårterminen 2018 (12/3-18/5) beviljar skolan ingen ledighet i åk 3 då de nationella proven
genomförs under den perioden.
På vårterminen 2018 (vecka 6, 15, 18) beviljar skolan ingen ledighet i åk 6 då de nationella
proven genomförs under den perioden.
Lunch
Vi arbetar kontinuerligt med att skapa en trevlig stund runt måltiden, det innebär bland annat
att vi har tysta minuter då alla koncentrerar sig på att äta.

Läroplanen LGR11
Läroplan med kursplaner för alla ämnen kan läsa på Skolverkets hemsida,  www.skolverket.se.
Här hittar ni även länkar till de lagar och riktlinjer som gäller för svensk grundskola.
Läxor
På Gruvrisskolan tycker vi det är viktigt att läxor, när de används, hänger ihop med
undervisningen, förbereds, förklaras och att det även följs upp i undervisningen.
Mentor
Alla elever har en mentor som de träffar för utvecklingssamtal med mera. Personalen i arbetslagen
ser dock alla elever som ”våra” så tveka inte att fråga vem som helst i arbetslaget när ni undrar
något.
Modersmålsundervisning
Om en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska samt att språket
används i hemmet och eleven har grundläggande kunskaper i språket, kan eleven få undervisning i
detta språk (minst fem elever i kommunen måste önska undervisning i aktuellt språk för att en
grupp ska bildas).
Nationella prov
I följande årskurser samt ämnen genomförs de nationella proven på Gruvrisskolan.
Åk 3 - Svenska/svenska som andra språk och matematik
Åk 6 - Svenska/svenska som andra språk, matematik och engelska
Privata saker
Vi uppmanar eleverna att inte ta med sig värdefulla eller stöldbegärliga saker till skolan. Skolan
har inget ekonomiskt ansvar när elever blir bestulna eller på annat sätt förlorar privata saker tex
mobiltelefoner.
Trygghetsgruppen
Gruppen består av kurator, lärare. Gruppen träffas kontinuerligt för att diskutera och stämma av
hur eleverna mår. Arbetet består av att informera om mobbning och kränkande behandling samt att
förebygga och i kommande fall ingripa och utreda vid misstanke om mobbning och kränkande
behandling.
Gruppen arbetar efter en modell som kallas Falu-modellen och alla samtal/möten dokumenteras.
Om du upplever att ditt barn utsätts för någon form av kränkande behandling kontakta i första
hand barnets mentor eller arbetslaget.
Personalen anmäler sedan detta till rektor.

Unikum
Är vår webbbaserade plattform där bland annat elevernas IUP:er finns.
Du kan logga in i Unikum via mobilt bank ID.
Inför utvecklingssamtalen är det särskilt viktigt att ni loggar in och tittar över hur ditt barns
kunskapsprofiler i de olika ämnena ser ut samt att ni tillsammans med barnet fyller i ”Min
utveckling”. I Unikum kan du/ni även prenumerera på uppdateringar.

Utrymning
Om skolans brandlarm går samlas alla elever utanför huvudentrén vid och omkring bollplanen
(enligt utrymningsplan). Vi utrymning genomförs en närvarokoll av alla elever en andra gång
för att vi ska vara säkra på att alla är ute ur byggnaden.
Utvecklingssamtal
Vi kallar till utvecklingssamtal en gång per termin, som oftast sker under skoltid. Vi har små
möjligheter att erbjuda tider efter klockan 16.00. Försök byta med varandra och meddela oss vilka
byten ni gjort.

