Hej och varmt välkomna till ett nytt läsår!
Jag hoppas att ni har haft en fin och avkopplande ledighet och att ni nu ser fram emot ett
nytt, spännande läsår tillsammans med oss.
Detta sommarbrev publiceras enbart på hemsidan och kommer inte att skickas hem till er.
Det är viktigt att du som vårdnadshavare tar del av denna information.
Skolan börjar, för samtliga elever, tisdagen den 17 augusti kl. 07.45-14.00.
Om ni har behov av omsorg före skoldagens start på morgonen, ansöker ni om fritidsplats.
I annat fall kommer barnet till skolan i samband med att skoldagen startar.
Förutom en helt ny förskoleklass och några enstaka nya elever i andra klasser, har vi också
flera nyanställda medarbetare. Särskilt välkomna till alla er som kommer nya till Sälens
skola!
Den nya personalen på skolan är Emelie Lindhe som kommer arbeta med matematik i
klass 4 och samhällsorienterande ämnen i klass 4 och 5 samt NO/teknik i klass 6. Emelie
kommer också dela på mentorskapet i klass 4. Lotta Peterson-Bardh kommer arbeta med
klass 5 och 6 i matematik och engelska. Ytterligare ”nygammal” personal är Anna-Klara
Karlsson kommer arbeta på fritids, Tina Persson och Mattias Juninger i resursgruppen.
Scheman delas ut till eleverna under första skolveckan. De är i början av terminen
preliminära. Första skoldagen är eleverna i sina respektive klasser och gör
schemabrytande aktiviteter.
Sjukanmälan görs via talsvar på tel.nr. 0280-185 07 före kl. 07.45 varje dag då ert barn
är sjukt. Ni ska då få bekräftelse via sms eller mail. Om ni har fritids under lov och
studiedagar, behöver sjukanmälan göras även till fritids, tel 0280-187 58, mobil 072-526
90 22. Det finns även andra sätt att göra en sjukanmälan – via Dexter,
inloggningsuppgifter tillhandahålls av skolan i anslutning till att eleven börjar hos oss.
Föräldramöte och klassmöte kommer att ske i början av terminen. Inbjudan med dag
och tid kommer. Utvecklingssamtalen påbörjas i september.
Läxhjälp har erbjudits under föregående läsår med lågt antal deltagande. Vi startar
därför läsåret utan läxhjälp, men kan återuppta det om vi märker att behov och
efterfrågan finns.
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Trygghet och trivsel, bemötande och ömsesidig respekt är en del av goda resultat. I
”Planen mot diskriminering och kränkande behandling”, som finns på hemsidan, kan du
läsa om hur Sälens skola arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande.
E-tjänster används för ansökan om fritidsplats, skolskjuts samt Dexter för
frånvaroanmälan och uppdatering av dina kontaktuppgifter.
Finns längst ner på kommunens hemsida
https://malung-salen.se/
Skolskjuts
https://malungsalen.se/forskolaochutbildning/skolskjuts.4.4de09ce017707c7d96194e5f.html
Hemsidan är skolans gemensamma informationskanal, även om vi har haft lite underlag
på hemsidan under föregående läsår. Det är viktigt att ni följer den information som läggs
ut. Viktig information, planer och kontaktuppgifter finns där. Skolan har små möjligheter
att påverka hemsidans utformning, men dokument och händelser som rör skolan kommer
vi kontinuerligt lägga ut där.
https://malungsalen.se/forskolaochutbildning/grundskola/grundskolor/salensskola.4.73524e2413e64b1
dd11d05.html
Datorer och iPads hör till våra digitala arbetsredskap. Eleverna i åk 1-3 har en-till-en iPad
och eleverna i klasserna 4-6 kommer att ha en-till-en dator. Nya avtal skall skrivas under
och lämnas till skolan vid skolstart.
Ledigheter för elever är begränsade. Det är viktigt att känna till kraven på skolplikt med
tillhörande krav på närvaro och att det enligt skollagen finns begränsade möjligheter till
ledighet. Vid ansökan skall vårdnadshavare beskriva varför eleven måste vara ledig under
tid då barnet har skolplikt. Endast motiveringen ”resa” eller ”semester” beviljas inte.
Ansökan måste också lämnas till mentor i god tid. Inga ledigheter ges under tid för
nationella prov, vårterminen i åk 3 och 6. För provdatum se
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/nationella-prov-igrundskolan/provdatum-i-grundskolan#h-Datumforlasaret20212022
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För att kunna planera in semestrar och ledigheter följer här läsårstiderna för 21/22
Terminstider:
Ht 2021
•

Tisdag 17/8 - Tisdag 21/12

Vt 2022
•

Måndag 10/1 - Fredag 10/6

Lovdagar/Studiedagar:
Ht 2021
•
•
•

Torsdag 23/9
Måndag 11/10
Måndag 1/11 - Fredag 5/11 (Höstlov, v.44)

Vt 2022
•
•
•
•
•
•

Måndag 10/1
Måndag 28/2 - Fredag 4/3 (Sportlov, v.9)
Tisdag 19/4 - Fredag 22/4 (Påsklov, v.16)
Tisdag 3/5
Onsdag 25/5
Fredag 27/5

Fritidshemmet Vargtjutet har stängt vissa dagar under läsåret. De ska meddelas minst 2
månader innan. Dessa dagar beslutar verksamheten själva över och är olika dagar för olika
skolor.

Varmt välkomna till Sälens skola hälsar
Rektor, Eva-Lena Landmark med personal
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