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Information 
 
Vad är det här för information? 
Vi vill med den här informationen samla nyttiga och viktiga saker, som vi tycker 
att du som elev eller förälder behöver känna till. Allt är sorterat i 
bokstavsordning och finns presenterat både som ett pappershäfte 
och i webbform på Freinetskolan Tallbackens hemsida www.freinet.nu. 
 
Information eller regler? 
Det finns delar i den här informationen som man nog måste kalla för 
regler, men vår inställning är att det i grunden handlar om information. 
Om du vet vad som förväntas av dig, förutsätter vi att du lever upp till det. En 
del av informationen eller reglerna gäller bara vissa årskurser på skolan och i de 
fallen har vi indikerat det med en liten ikon vid rubriken. 
 



Oskrivna regler 
De kanske viktigaste reglerna är de vi brukar kalla för oskrivna. 
Oskrivna för att de egentligen är rätt självklara: Alla vet nog att man bör bemöta 
andra människor med respekt och omtanke och att man behöver vara försiktig 
med alla saker i skolan så att de inte går sönder. 
 
Måste man läsa allt det här? 
Vi på skolan vill att både du som är förälder och du som är elev på skolan läser 
igenom den här informationen. En hel del av innehållet är sådant som man kan 
komma tillbaka till när man behöver det, t.ex. när man vill ansöka om ledighet 
eller behöver veta hur flextiden fungerar, men vi vill också vara säkra på att du 
vet vad som förväntas av dig. 
 
Vad händer om man bryter mot reglerna? 
Om en elev inte lever upp till de förväntningar vi har, kontaktar vi målsmännen 
och löser situationen tillsammans med dem. Om man förstör något får man 
förstås ersätta det. 
 
 
Allergier och specialkost 
Om du har några bekymmer med allergier är det viktigt att din mentor 
Får reda på det. För att göra det lättare för dem som har allergier undviker vi 
starka parfymer, ridkläder eller annat som kan ge kamrater allergiska reaktioner 
i skolan. Det finns elever med mycket kraftig allergi mot nötter varför ingen 
form av nötter får förekomma på skolan. Den som äter specialkost lämnar 
läkarintyg till Mats som vidarebefordrar detta till kocken på Järnvägs. Äter du 
vegetarisk kost så vill vi att vårdnadshavare meddelar oss detta. 
 
Arbetsmaterial 
Du som är elev ansvarar för att komma förberedd till dina lektioner och att du 
alltid har med dig ditt arbetsmaterial när lektionen börjar.  
 
Besök till skolan 
 
Kompisar eller släktingar till elever 
Det är trevligt att få besök, men vår erfarenhet är att när det kommer jämnåriga 
och hälsar på blir koncentrationen och arbetet på lektionerna ofta lidande. Av 
den anledningen är vi mycket restriktiva till besök på skoltid. Om du som är elev 
vill ta med dig en kompis eller en ung släkting måste du ta kontakt med 
mentor/rekor. 
 
 
 



Föräldrar 
Ni som är föräldrar eller en annan vuxen anhörig är välkommen att delta 
i undervisningen. Hör gärna av dig i förväg till elevens mentor. 
 
Gamla elever 
Är alltid hjärtligt välkomna till skolan. 
 
Betyg 
Från och med höstterminen i årskurs 6 får du omdömen i form av 
betyg. Betygsskalan är från A- F och betyget E är godkänd nivå i respektive 
ämne. Bedömningskriterier beskrivs inför varje avsnitt/område av de 
undervisande pedagogerna. 
Betygen är en samlad bedömning av ditt resultat vilket innebär att arbeten som 
gjorts i tidigare årskurser också ingår som en del av bedömningen. Ett sådant ex. 
är hemkunskapen där moment i ämnet förekommer under elevens hela tid hos 
oss, Det kan var i planering av resor/läger eller i det ansvar som respektive 
klass/elev har för städuppgifter, skötsel av cafeteria etc.  
 
Borttappade saker 
Om du tappar bort något, till exempel en klocka, kläder eller en mobiltelefon, 
så kan du kanske hitta det på något av följande ställen: 
• Hos rektor 
• Hos mentor 
Om du hittar något som du tror någon har tappat, lämna det till en vuxen på 
skolan. Skolan har ingen möjlighet att ersätta saker som du tappat bort. 
 
 
Cyklar och mopeder 
Om du tar med cykel eller moped till skolan, är det på eget ansvar, skolan 
ersätter den inte om den skadas, saboteras eller blir stulen. Cykelställ finns på 
skolan, var noga med att inte parkera utanför nödutgångarna där måste det vara 
fritt om det skulle börja brinna. Tänk på att det finns många små barn på 
skolgården, så kör aldrig där. Du har förstås alltid hjälm när du cyklar eller åker 
moped. 
 
Datorer 
Som elev på Tallbacken har du tillgång till datorer, skrivare och en del annan 
IKT-utrustning för ditt skolarbete. Datorerna är bara till för skolarbete, dels för 
att vi inte vill riskera virus eller annat otyg i dem, men också för att det ska 
finnas fungerande datorer när man behöver jobba med dem. Du kan alltså inte 
spela spel, chatta eller ladda ner privata filer på skolans datorer. För att alla ska 
kunna använda datorerna, ber vi dig att vara rädd om dem. Om du ser att något 
är trasigt, meddela någon av de vuxna på skolan, så att vi kan försöka laga det 



som gått sönder. Du som är elev på Freinetskolan Tallbacken har ett eget 
inloggningskonto hos oss. Du erhåller en egen e-postadress som du ska använda 
för skolrelaterat arbete. Du ansvarar själv för att spara dina dokument i Google 
Drive. 
Om du medvetet missbrukar, förstör eller försvårar arbetet med datorerna 
(till exempel ändrar inställningar), kan du fråntas rätten att använda dem. Om du 
är osäker på om det du vill göra är okej, så fråga alltid en pedagog före, inte 
efter.  
 
Droger 
Självklart får du inte ha med några former av droger (snus, tobak, alkohol eller 
narkotika) på skolan eller på annan plats under skoltid. Eftersom det enligt lag 
inte är tillåtet för ungdomar att nyttja droger, tar vi på skolan kontakt med 
föräldrarna om vi ser en elev snusa, röka eller dricka under skoltid. 
 
E-post 
Alla elever på Tallbackens skola har egna E-postadresser. Vill man 
läsa mailen hemifrån loggar man in med sitt användarnamn samt lösenord på 
mail.freinet.nu 
 
Fadderverksamheten 
Fadderverksamheten börjar redan under vårterminen när nya förskoleklassen 
inskolas. Vid andra tillfället möter faddrarna sina fadderbarn och överlämnar ett 
brev med en kort presentation av sig själva. Vid tredje tillfället spelar faddrarna 
upp teatern Pomperipossa för fadderbarnen. En fin gemenskap börjar redan här. 
När höstterminen börjar kommer faddrarna att tillbringa mycket tid med sina 
fadderbarn både på lektionstid och på rasterna. Vid lunch hämtas fadderbarnet 
och faddern sitter med vid bordet och hjälper till. De följer också med ut på 
rasten. Under höstveckorna fasas ansvaret ut men finns med vid återkommande 
situationer t.ex. under rasterna, när vi går någonstans med hela skolan eller 
jobbar åldersblandat i grupper. 
 
Farliga föremål 
Ta inte med några farliga föremål till skolan, till exempel vapen, fyrverkerier 
eller cigarettändare. Om vi vuxna på skolan får syn på något sådant tar vi hand 
om det och föräldrarna eller polisen får hämta det. Även mer oskyldiga föremål 
som misstänks kunna skada eller förödmjuka någon, som till exempel 
slangbellor eller vattenpistoler, kommer tas om hand av skolans personal. Om 
du är osäker på om ett föremål är farligt eller ej så fråga alltid någon vuxen på 
skolan. 
 
 
 



Flextid 
I klasserna F-9 tillämpar vi flextid mellan kl. 8.00 och 8.30, det innebär att det 
blir en lugnare start på morgonen. Undantag kan förekomma för vissa idrott och 
verkstadslektioner. Om man flexat på morgonen går man längre den dagen. 
 
Fotografera och filma 
Nuförtiden är det många som enkelt kan filma eller fotografera med hjälp av sin 
mobiltelefon eller en digital kamera. Samtidigt är det många som inte vill bli 
fotograferade, eftersom risken att dessa bilder sprids på fel sätt, till exempel på 
Internet. Om du har filmat eller fotograferat någon på skolan som förklarar att 
de inte vill vara med, så får du radera materialet. Självklart är det aldrig okej att, 
i smyg, filma eller fotografera någon, elev eller personal. 
 
Fritids 
Vi har vårt eget fritids på skolan, det heter Tallkotten. Alla barn från 
förskoleklass till och med årskurs 6 erbjuds en plats. 
 
Freinetpedagogik 
Vi är en Freinetskola det innebär att vi skapar förutsättningar för bästa 
lärande och utveckling i enlighet med Celestin Freinets idèer. Kallas även för 
arbetets pedagogik och kan i korthet sammanfattas i följande punkter: 
- Samarbete- solidaritet 
- Verkligheten i centrum 
- Planering och rutiner 
- Elevmedverkan och medbestämmande 
- Inflytande och ansvar 
- Produktion 
- Handens och hjärnans arbete värderas lika 
- Det trevande försöket- att göra och pröva 
För mer information se freinetrörelsens hemsida www.freinet.se 
 
Frånvaroanmälan 
Om du är sjuk eller av någon annan anledning inte kan komma till skolan, ska 
dina föräldrar meddela detta via skolans hemsida, du som är elev kan alltså inte 
sjukanmäla dig själv. 
 
Fusk 
På Freinetskolan Tallbacken strävar vi efter att varje elev ska utvecklas och få 
ny kunskap. Att använda sig av otillåtna hjälpmedel hindrar detta varför vi 
arbetar aktivt för att stoppa all form av fusk. Om en elev fuskar underkänns 
resultatet. Detta gäller både vid prov och vid andra former av arbeten då till 
exempel färdiga arbeten kopieras från Internet. 
 



Följa uppmaningar 
Det är pedagogerna och personalen som leder verksamheten. Lyssna till vad de 
har att säga och följ deras uppmaningar oavsett om de är dina egna pedagoger 
eller annan personal på skolan. Om du tycker att du blivit orättvist eller felaktigt 
behandlad och inte känner att du kan prata med den det gällde, så prata i första 
hand med din mentor, annars med rektor eller annan vuxen på skolan. 
 
Försäkring 
Olycksfall 
Alla elever har en olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt och 
även när eleverna är på PRAO. Tänk också på att alltid göra en anmälan till ert 
försäkringsbolag med tanke på eventuella framtida men, även om ni inte har 
några ersättningsanspråk för tillfället. 
Stöld 
Skolan har ingen försäkring som täcker stöld eller skada på personlig egendom, 
så om någon personlig sak blir stulen eller förstörd, kan du bara få ersättning 
från ert egna försäkringsbolag. Skolan har heller ingen möjlighet att ersätta 
stulna eller förstörda personliga saker. 
 
Föräldrakontakt 
En bra kontakt mellan föräldrarna och skolan är viktig för att eleven ska nå goda 
resultat. En gång varje termin erbjuds ett utvecklingssamtal som leds av eleven 
eller lärare då bör båda föräldrarna delta. När något angeläget behövs tas upp, 
som inte kan vänta tills utvecklingssamtalet, kontaktar mentorn eller en 
undervisande pedagog föräldrarna. Som förälder är du förstås alltid välkommen 
att kontakta mentorn eller de undervisande pedagogerna. Som en del av 
Freinetskolan Tallbackens jämställdhetsarbete, strävar vi efter att hålla båda 
föräldrarna informerade, så att bägge engageras i elevens skolarbete. Det är 
föräldrarnas ansvar att delge varandra informationen. 
 
Föräldraråd 
Skolan strävar efter att få ett fungerande föräldraråd. Rådet ser vi  som ett forum 
där föräldrar kan ta upp aktuella frågor, stödja skolverksamheten, samt vara en 
länk mellan ledning och föräldrar. Föräldrarådet har till sin uppgift att identifiera 
och agera tillsammans med skolan i direkta frågor som rör elever, skola och 
miljö. 
 
Hemsidan 
Hemsidan är en av våra viktigaste informationskanaler, så ta för vana att 
regelbundet besöka den. Där hittar du mängder av intressant information, till 
exempel läsårsdata och blanketter. 
Adressen är www.freinet.nu 
 



Hissarna 
Hissarna på skolan är till för dem som har svårt att gå i trappor och när vi 
behöver flytta tunga eller otympliga föremål. Om du har skadat dig eller av 
någon annan anledning behöver använda hissen under en längre period så går 
det givetvis bra. 
 
Idrotten 
Till idrotten kommer du alltid omklädd, känner du att du inte  orkar delta i alla 
aktiviteter så kommer du  och din lärare i samråd  överens om vad du kan göra. 
 
Idrotts- frilufts och verkstadsdagar. 
Som en del av undervisningen i ämnet ”Idrott och hälsa” ingår idrottsdagar. 
Vi har även två verkstadsgrupper (klass F-6) där vi vistas mycket utomhus och 
där många olika idrottsaktiviteter förekommer beroende på årstid. Vid dessa 
tillfällen är det mycket viktigt att du deltar aktivt, att du är rätt klädd och att du 
kommer väl förberedd. 
 
Intagningsregler till skolan 
För intagning gäller anmälningsdag, då får barnet en köplats d.v.s. ju fortare 
man anmäler barnet efter födseln desto större chans är det att barnet kommer in. 
På skolan gäller syskonförtur, har man ett äldre syskon som redan går på skolan 
så har barnet förtur. Utnyttjandet av denna förtur skall anmälas till skolan senast 
första november året innan barnet ska börja förskoleklassen. Intresse av förtur 
till övriga årskurser skall anmälas till skolan inför varje läsår. 
Exempel: 
Till förskoleklassen hösten 2015 börjar barn födda 2009.  
Till skolan får vi in tre ansökningar, två samma dag 15 mars 2013. Den tredje 
ansökan kom redan 1 januari 2010. Får de samma köplats?  
Svar: Nej. 
Barn 1 är fött 25 januari 2009. 1510 dagar mellan födelsedatum och 
anmälningsdag. 
Barn 2 är fött 25 oktober 2009. 1237 dagar mellan födelsedatum och 
anmälningsdag. 
Barn 3 är fött 25 oktober 2009 men anmälan skedde 1 januari 2010. 68 dagar 
mellan födelsedatum och anmälningsdag. 
Det barn som har lägst antal dagar mellan anmälan och födelsedatum kommer in 
först. Alltså barn 3, sedan barn 2 och därefter barn 1. 
 
Kostnader 
Den svenska skolan ska enligt lag vara avgiftsfri och vi följer givetvis skollagen. 
Det innebär att vi inte ordnar skidresor, klassresor eller annat där du som elev 
eller förälder får betala kostnaden. Enligt samma lag framgår också att det får 
”förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleven”. 



Det är inte tillåtet att samla in pengar från föräldrar för att på så sätt bygga upp 
en klasskassa. Däremot är det tillåtet att genom olika aktiviteter och 
försäljningar samla in pengar till klasskassan vilket vi gör genom vår skoltidning 
Tallbackens Magazin samt Hantverksmarknad, städning mm. 
 
Ledighetsansökan 
Om du av särskilda skäl behöver vara ledig under terminen måste du alltid 
ansöka om ledighet. Då minskar du din garanterade undervisningstid, du kan 
alltså inte begära att få ta igen den tiden du missat. Observera att vi aldrig 
beviljar ledigheter under tiden då nationella prov görs i årskurs 3, 6 och 9 samt 
vid våra resor och läger.  
 
 
Läromedel 
När du går på Tallbacken får du låna de läromedel du behöver för din 
undervisning. Om du tappar bort eller förstör en bok får du eller dina föräldrar 
ersätta den. 
 
Läxor 
Ett ofta omdebatterat ämne i skolan är läxor. Vi anser att skolan är en arbetsplats 
och det mesta av arbetet skall utföras där. Vi jobbar ofta med beting. En 
arbetsuppgift skall vara klar till en viss dag. Barnen kan behöva ta hem och göra 
klart om inte tiden räcker till.  
 
Maten och matgrupper 
Järnvägs ansvar för vår skolrestaurang. Maten serveras mellan kl. 10.30 – 11.45. 
Veckans matsedel publiceras på unikum varje vecka. Alla klasser har under 
perioder ansvarsgrupper där eleverna är med och städar och torkar av borden 
efter varje sittning i matsalen. 
 
Mentorer 
Som elev på Freinetskolan Tallbacken har du en personlig mentor som följer dig 
under dina år på skolan. I allmänhet får man nya mentorer i årskurs 3 och 
årskurs 7, men ibland blir man som elev tvungen att byta mentor vid andra 
tillfällen. Vi strävar förstås alltid efter att du ska få behålla din mentor under en 
längre tid. 
Viktiga uppgifter som din mentor har är att: 
• följa din kunskapsutveckling och sociala utveckling 
• vid behov upprätta åtgärdsprogram 
• hålla regelbunden kontakt med hemmen 
• ansvara för att elevledda utvecklingssamtal hålls en gång per läsår 
• organisera föräldramöten 
• meddela föräldrarna eventuell frånvaro 



 
Kränkande behandling/Mobbning 
Vi arbetar varje år fram en likabehandlingsplan, som beskriver hur vi på skolan 
arbetar långsiktigt med att främja ett positivt klimat samt förebygga mobbning 
På våra stormöten och klassråd kan eleverna själva ta upp eventuella problem i 
ett tidigt stadium. Se vidare Likabehandlingsplanen på hemsidan. 
 
Mobiltelefoner 
Du får ha med dig en mobiltelefon till skolan och i samråd med ansvarig lärare 
kan den användas under lektionerna. I en del klasser har man organiserat ett 
”mobildagis”, som innebär att man lämnar in telefonen på morgonen och får 
tillbaka den när skoldagen är slut. 
 
 
Omhändertagna saker 
Ibland har elever med sig saker som stör undervisningen eller på annat sätt 
bryter mot skolans regler. Om en elev, trots en uppmaning, inte stoppar undan 
de här föremålen kan personalen på skolan omhänderta dem. Det är personalen 
som avgör när det är dags att lämna tillbaka sakerna, det vanliga är att man får 
tillbaka dem efter skoldagens slut, eller vid en tid som man gjort upp med 
personalen. 
 
Prao 
PRAO är en förkortning av praktisk arbetslivsorientering och syftet med denna 
är att eleven får kunskaper, erfarenheter, tankar och funderingar om arbets- och 
yrkesliv. Prao kan också vara ett stöd i elevens kommande val av utbildning 
eller yrke och ett stöd i den personliga utvecklingen. 
 
Verkstad- och temaarbeten 
En del av undervisningen på Freinetskolan Tallbacken sker i något som heter 
Verkstads- eller Temaarbete. Vid dess tillfällen har flera ämnen slagits ihop och 
arbetet utgår ifrån ett uppdrag eller problem som eleverna ska lösa. I det arbetet 
kommer du att behöva använda och skaffa dig nya kunskaper inom flera olika 
ämnen. Utöver dessa ämneskunskaper syftar arbetsformen till att träna elever 
i samarbete, faktasökande, källkritik, olika presentationsformer och 
problemlösning. 
 
Raster 
På Freinetskolan Tallbacken är vi alltid ute på rasterna, den friska luften behöver 
man för att orka med skolarbetet. Därför uppmanar vi dig att du ska ha med dig 
kläder efter väder. Elever i senare skolår kan ibland få välja att vara inne på 
rasterna, under förutsättning att det inte stör pågående lektioner eller annan 
verksamhet på skolan. 



 
Resor och läger 
Vi eftersträvar användbara kunskaper och i sökandet efter dessa spelar världen 
utanför skolan en stor roll. På skolan anstränger vi oss för att få alla skolämnen 
till en helhet där teori och praktik blandas, först då blir kunskapen meningsfull. 
Kontakten med naturen och livet utanför skolan i är något vi prioriterar 
högt, därför är vi ofta ute på resor och läger. 
Lägerskola är en del av skolans verksamhet, men är förlagd på annan 
ort. Elever som är på lägerskola täcks av skolans försäkring och då det är en del 
av skolans verksamhet är lägerskolor kostnadsfria. Det är viktigt att du som elev 
och förälder håller er väl informerade, till exempel om vilka regler som gäller, 
vilken utrustning som behövs och var man kan nå medföljande pedagoger. 
 
Sena ankomster 
Ibland händer det saker som gör att man kommer för sent. Respektera din lärares 
och dina kamraters behov av arbetsro genom att inte störa lektionen om du 
kommer sent. Om du har möjlighet så meddela skolan. 
 
Skadegörelse 
En elev som medvetet eller av oaktsamhet förstör något på skolan får själv eller 
genom föräldrar betala vad det kostar att återställa det som gått sönder. Elever 
som klottrar eller på annat sätt smutsar ner på skolan får förstås göra rent efter 
sig. 
 
Skolsköterska 
Skolsköterskan på skolan heter Ninni Låks. Hon är till för alla elever och hjälper 
till med allt som har med kropp och hälsa att göra.  Om du vill träffa Ninni, så 
kan du knacka på hennes dörr och boka en tid, men du kan också ringa eller 
skicka ett e-mail. Hon är normalt på vår grannskola Gärdeåsen mellan 8.00 - 
16.30. 
• Ninnis telefonnummer är 0651-18198 
• Ninnis e-postadress är ninni.laks@ljusdal.se 
 
Skoltidning 
Tallbackens Magazin, är en del av vår verkstadsproduktion och även vårt 
ansikte utåt. Eleverna i klasserna F-6 producerar idag en tidning som ges ut 2 
ggr/läsår. En redaktion bestående av elever arbetar kontinuerligt med tidningen. 
Tidningen görs på skolan för att ge våra elever möjligheten att följa hela 
produktionskedjan. Tallbackens Magazin är ett eget bolag. Ett företag med 
styrelse, ekonomiavdelning, säljavdelning, redaktion och allt som finns på en 
vanlig tidning. Pengarna som kommer in finansierar till stor del elevernas 
resor och läger. 
 



Stormöten 
Varje vecka har vi stormöte, organiserade i tre grupper, där eleverna i praktisk 
handling lär sig demokratins grunder. 
- Delaktighet i allt som rör eleverna 
- Engagemang 
- Praktisk demokrati 
- Att ta hänsyn 
- Mötesteknik 
- Att ta ställning 
- Problem och konfliktlösning 
- Att argumentera 
- Ansvarstagande 
Mer information om våra stormöten finns att läsa på vår hemsida 
 
Studie och yrkesvägledning 
Vår studie- och yrkesvägledare är Kristina Ottehed. Hon besöker våra 
högstadieelever i klass 8 och 9 men hon finns även att rådfråga för övriga elever 
och föräldrar. 
 
Städning 
En dag i veckan hjälps vi åt att städa och vid varje terminsslut har vi en 
gemensam storstädning. Det ingår inte i lokalvårdarnas uppdrag att plocka skräp 
från golv eller bänkar. När du har ätit färdigt i matsalen plockar du förstås med 
dig tallrik, glas och bestick och allt ditt skräp.  
 
Störande beteende 
För att kunna nå sina mål och prestera goda resultat, har alla elever rätt till 
arbetsro. Elever som medvetet stör lektionerna och därmed inte visar respekt för 
pedagoger eller kamrater kan få lämna lektionen och studera vidare på egen 
hand. Om något sådant sker, kontaktar alltid den undervisande pedagogen 
föräldrarna efter lektionstillfället och berättar vad som hänt. Lektionerna pågår 
ofta i grupprum eller vid öppna arbetsytor i anslutning till lektionssalarna. Det 
betyder att behovet av arbetsro ofta sträcker sig ut i korridorerna. Var därför 
uppmärksam på om det pågår lektioner i din närhet, så att du inte stör 
undervisningen. 
När du är på utflykter, till exempel på friluftsdagar, idrottsturneringar eller 
studiebesök, är du en representant för skolan och som du uppför dig kommer 
omgivningen att uppfatta vår skola.  
 
Tema-avslut 
Några gånger per läsår redovisar eleverna sitt arbete genom olika presentationer. 
Föräldrar, syskon och övrig släkt och vänner är varmt välkomna att titta på vad 
eleverna åstadkommit. Ett tema kan vara över en termin eller en kortare period 



och avslutningarna som är obligatoriska hör till läsårets höjdpunkter. Då är det 
fest på Tallbacken. 
 
Unikum 
UNIKUM är vårt sätt att dokumentera ditt barns lärande men det är samtidigt en 
plats för elevens egna tankar om sitt lärande, en fortsättning och utveckling av 
vår loggbok helt enkelt. UNIKUM, som är tillgängligt via Internet, gör det lätt 
för föräldrar, elever och lärare att samarbeta kring undervisningens mål, 
lärarpedagogiska planeringar och dokumentation av elevarbeten. Verktyget 
stödjer dialogen mellan hem och skola och ger elever, lärare och föräldrar 
möjlighet att arbeta med utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner 
när som helst via internet, från skolan, hemmet eller jobbet 
 
Utvecklingssamtal och IUP 
På Tallbacken har vi både elevledda och lärarledda utvecklingssamtal. Synen på 
lärande har ändrats från en fråga om att ”lära ut” till ”lärande” av kunskap och 
kompetenser i ett socialt samspel, där själva kunskapen om HUR jag lär mig är 
oerhört viktig för den fortsatta utvecklingen. Elevledda utvecklingssamtal 
innebär att eleven är ordförande i sitt samtal. Där beskriver hon/han sin 
lärandesituation för sin/sina föräldrar. Mentorn fungerar som stöd och finns i 
lokalen, där det pågår flera samtal samtidigt. Genom detta sätt blir eleven tidigt 
medvetna om sitt lärande, sina starka sidor och vad som krävs för att nå sina mål 
 
Våld, hot och kränkningar 
Alla har rätt att känna sig helt trygga på skolan och därför accepteras inte någon 
typ av våld. För många av de mindre barnen på skolan, men även för andra (till 
och med vuxna) är det inte så lätt att veta om ett bråk är på lek eller allvar. Det 
som du och din kompis tycker är på skoj, kan av andra uppfattas som något 
mycket hotfullt och otrevligt.  
 
Kränkande symboler 
Enligt lagen om hets mot folkgrupp (SFS 1962:700, 2 avd., 16 kap., 8 §) 
accepterar vi inte märken eller symboler med rasistisk ton, eller på andra sätt 
kan upplevas som kränkande. 
 
Värdesaker 
Skolan har ingen möjlighet att ersätta stulna eller förstörda personliga saker. Av 
den anledningen uppmanar vi alla att vara försiktiga med vilka saker man tar 
med sig till skolan samt att ha god uppsikt över de saker som man har med sig. 
Var speciellt försiktig på idrotten, lämna aldrig saker du är rädd om i 
omklädningsrummen, eftersom de inte är låsta under lektionerna. Låsbara skåp 
finns att tillgå på plan 2. 
 



Ytterkläder 
När man kommer in i skolan vill vi att man ska känna att man är inomhus. 
Precis som man inte har ytterkläder på sig hemma, vill vi inte att man har det på 
skolan. Vi har inte ytterskor på oss inomhus. Besökare får gärna låna skoskydd 
när de hälsar på och vi rekommenderar att du som är elev på skolan har på dig 
inneskor, speciellt i verkstadslokalerna. Ställ dina ytterskor på skohyllorna. Vid 
en eventuell brand eller rökutveckling, är risken annars stor att någon snubblar 
alla skor på golvet när det är bråttom ut. 
 
 
Åtgärdsprogram 
Vid behov är det vår skyldighet att upprätta åtgärdsprogram. Ett åtgärdsprogram 
syftar till att säkerställa att en elevs behov av särskilt stöd tillgodoses. 
Åtgärdsprogrammet har en central roll i skolans arbete med särskilt stöd genom 
att vara redskapet för personalen när det gäller planering och utveckling av den 
pedagogiska verksamheten kring den enskilde eleven. Det är samtidigt en 
skriftlig bekräftelse på de stödåtgärder som ska vidtas och bidrar till att ge en 
överblick.  
Det är viktigt att 
• skolan skyndsamt utreder behov av särskilt stöd, 
• åtgärder vidtas så snart som möjligt när behov och åtgärder 
klargjorts, 
• åtgärdsprogrammet tydligt visar hur åtgärderna ska följas upp samt hur och när 
de ska utvärderas. 
* skolan strävar efter att tidigt göra eleven och vårdnadshavarna 
delaktiga i att utarbeta åtgärdsprogrammet, 
* åtgärdsprogrammet kortfattat beskriver elevens behov 
	  


