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Läsåret 2022-2023



LÄROPLANEN

Läroplanen omfattar förskoleklass, fritidshem och grundskolan. Den anger mål för
alla verksamheter bl. a när det gäller normer och värden, ansvar och inflytande,
omvärldskunskap samt kursplaner för grundskolans ämnen.

FÖRSKOLEKLASS

Förskoleklass en obligatorisk verksamhet. Det innebär att skolplikten börjar fullgöras
i förskoleklassen. Därefter fullgörs skolplikten i grundskolan. Förskoleklassen följer
grundskolans terminstider och lovdagar. Verksamheten är förlagd 5 dgr/vecka
08.00-13.10 och omfattar rast och lunch. De elever som inte har behov av fritidshem
åker hem med skolskjuts 13.20.

FRITIDSHEM

Från och med sex års ålder får elev plats i fritidshem utifrån vårdnadshavares arbete
eller studier - eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i
övrigt. Eleverna kan vara på fritidshemmet både före och efter skoldagen och under
lov. I fritidshemmet stimuleras och fördjupas elevernas utveckling, kunskaper och
erfarenheter och erbjuder en meningsfull fritid och social gemenskap. Utbildningen i
fritidshemmet tar hänsyn till elevernas behov, intressen och erfarenheter och
anpassas efter deras olika förutsättningar. Eleverna får möjlighet att träna på
demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Lek, rörelse och skapande aktiviteter är
viktiga inslag i fritidshemsverksamheten.

GRUNDSKOLAN

I åk 1-6 arbetar lärare och elever med de övergripande målen i läroplanen samt
utifrån ämnenas kursplaner. I åk 1-5 ges vid vårterminens slut skriftliga omdömen i
de ämnen som eleven fått undervisning i. I åk 6 bedöms elevernas kunskaper med
betyg både vid höstterminens slut och vid vårterminens slut.

SAMVERKAN MED HEMMET

I läroplanen anges vikten av och riktlinjer för en god samverkan mellan skola och
hem så att elevernas skolgång ska bli så bra som möjligt. Som vårdnadshavare är
Du välkommen att delta i föräldramöten, inskolningssamtal och utvecklingssamtal.
Utvecklingssamtal genomförs på dagtid. Tillsammans ser skola, elev och hem över
omdömen/betyg och formulerar elevens individuella utvecklingsplan med
framåtsyftande mål. Skola och hem har dialoger utöver detta utifrån behov.

Vi värdesätter samverkan med vårdnadshavare. Kom gärna på besök, fråga
pedagogerna om Du undrar över något och var nyfiken på Ditt barns skolarbete, det
har en positiv inverkan på Ditt barns intresse för skolan.



Läsårstider läsåret 2022-2023

Höstterminen: 2022-08-22 – 2022-12-22

Vårterminen: 2023-01-09 – 2023-06-16

Lovdagar/studiedagar höstterminen 2022

19 september (måndag)

31 oktober - 04 november (höstlov)

30 november (onsdag)

Lovdagar vårterminen 2023

09 januari (måndag)

20-24 februari (sportlov)

17 mars (fredag)

11-14 april (påsklov)

01-02 maj (måndag-tisdag)

18-19 maj (torsdag-fredag)

05-06 juni (måndag-tisdag)

Stängningsdagar förskolor/fritidshem:

15-16 augusti stängning förskola (måndag-tisdag)

15 augusti stängning fritidshem (måndag)

31 oktober stängning fritidshem (måndag)

09 januari stängning förskola och fritidshem (måndag)

02 maj stängning förskola och fritidshem (tisdag)

Stängningsdagar pedagogisk omsorg

15 augusti (måndag)

02 maj (tisdag)



SchoolSoft – Vår skolportal

SchoolSoft – Skolportal för grundskola, grundsärskola och
fritidshem
För att du som vårdnadshavare ska få en god möjlighet att följa ditt barns skolgång, så
använder Mörbylånga kommuns grundskolor, grundsärskolor och fritidshem systemet
SchoolSoft. SchoolSoft underlättar kommunikation och information mellan vårdnadshavare,
elever och lärare. SchoolSoft är ett webbaserat system som gör informationsutbytet enkelt,
överskådligt och lättillgängligt.

SchoolSoft nås via en app, som stödjer IOS och Android, eller via nätet på annan enhet.
Inloggning sker med Mobilt Bank ID för vårdnadshavare. Appen känns igen på
"gladagubben-loggan". Observera att innan du kan logga in i appen måste du logga in via
webben och bocka för "åtkomst till app" under "Min profil" i SchoolSoft.

I appen får du snabbt tillgång till allt som är nytt i SchoolSoft och ser tydligt vad som är läst
eller inte.

I SchoolSoft har du som vårdnadshavare tillgång till bland annat:

● kommunikation mellan skola och hem
● scheman
● veckoinformation
● närvaro/frånvaro
● planeringar
● provschema, läxor
● dokumentation
● matsedel
● läsårstider

Frånvaro
All frånvaro ska anmälas via SchoolSoft, både frånvaro i skolan och på fritidshemmet.
Planerad ledighet ansöker du som vårdnadshavare om direkt i SchoolSoft. Båda
vårdnadshavarna måste godkänna ledighetsansökan innan mentor kan bevilja/ej bevilja
ansökan.

Manual och filmer
I manualen för vårdnadshavare finns mer information att läsa om vad du som
vårdnadshavare kan se och göra i SchoolSoft.

Manual: "SchoolSoft för vårdnadshavare"

På följande länkar kan du se instruktionsfilmer från SchoolSoft.

https://www.youtube.com/watch?v=5ZcLrqI_Xwc (funktioner i SchoolSoft)

https://www.youtube.com/watch?v=EmR1s6XG_TY (frånvaroanmälan)

https://www.morbylanga.se/Documents/Barn-Utbildning/SchoolSoft%20f%c3%b6r%20v%c3%a5rdnadshavare.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5ZcLrqI_Xwc
https://www.youtube.com/watch?v=EmR1s6XG_TY


Så här använder vi SchoolSoft i vårt arbete

Förskoleklass
● Framåtsyftande planering upprättas vid utvecklingssamtalet vid

höstterminsstarten med lärare, elever och vårdnadshavare.
● Vid utvecklingssamtalet vid vårterminsstarten revideras/utvärderas den

framåtsyftande planeringen.
● Åtgärdsprogram och Pedagogisk utredning görs för de elever som behöver

särskilt stöd alternativt där man behöver göra en pedagogisk utredning.
Dessa är arbetsdokument som inte är synliga i SchoolSoft generellt.

● Beslutade/gjorda Åtgärdsprogram delges vårdnadshavare via SchoolSoft.
Åtgärdsprogram diarieförs i kommunen.

Årskurs 1 - 5
● Framåtsyftande planering upprättas vid utvecklingssamtalet vid

höstterminsstarten med lärare, elever och vårdnadshavare.
● Vid utvecklingssamtalet vid vårterminsstarten revideras/utvärderas den

framåtsyftande planeringen.
● Omdömen (endast i form av Mer än godtagbara kunskaper, Godtagbara

kunskaper och Otillräckliga kunskaper) ges efter läsårets slut och presenteras
av mentor för elever och vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet vid starten
av nästa läsår.

● Utvecklingsförslag/Kommentar till mentor ingår i omdömet och skrivs internt,
lärare emellan. Dessa är inte synliga för vårdnadshavare.

● Åtgärdsprogram och Pedagogisk utredning görs för de elever som behöver
särskilt stöd alternativt där man behöver göra en pedagogisk utredning.
Dessa är arbetsdokument som inte är synliga i SchoolSoft generellt.

● Beslutade/gjorda Åtgärdsprogram delges vårdnadshavare via SchoolSoft.
Åtgärdsprogram diarieförs i kommunen.

Årskurs 6 – 9
● Framåtsyftande planering upprättas vid utvecklingssamtalet vid

höstterminsstarten med lärare, elever och vårdnadshavare.
● Vid utvecklingssamtalet vid vårterminsstarten revideras/utvärderas den

framåtsyftande planeringen.
● Underlag för utvecklingssamtal görs av elevernas ämneslärare i SchoolSoft

vid läsårets slut.
● Skriftliga Betyg ges och inga skriftliga omdömen i övrigt.

Övrig information till vårdnadshavare
● SchoolSoft är vår skolportal som vi använder vid kommunens skolor.
● SchoolSoft är ett web-baserat system som kan nås dygnet runt.



● Elevernas närvaro och frånvaro, resultat nationella prov och betyg registreras
i SchoolSoft.

● Omdömen, åtgärdsprogram och framåtsyftande planeringar registreras i
SchoolSoft.

● Historiken från tidigare läsår finns sparad i SchoolSoft.

Problem med BankID

Jag har problem med att signera eller logga in i tjänsten med BankID, vad gör
jag då?
I första hand ska du testa din e-legitimation. Lyckas du inte logga in får du vända dig till den
utgivare som utfärdat e-legitimationen, vanligtvis din bank. Det kan vara så att du inte har
installerat någon e-legitimation eller giltighetstiden kan ha gått ut.

Jag har ingen e-legitimation, hur skaffar jag det?
E-legitimation får du genom din bank. På Skatteverkets hemsida hittar du samtliga utgivare
av e-legitimation. För att skaffa e-legitimation så behöver du ett svenskt personnummer.

Personregistrering

Enligt reglerna i Dataskyddsförordningen (GDPR) informerar vi om att personuppgifter
registreras i kommunens elevregister. Elevregistret används för kommunens elev- och
betygsadministration och innehåller elevens namn, adress, telefonnummer och
personnummer samt föräldrarnas namn, adress och telefonnummer såväl hem som till
arbetsplats. För de elever som fått betyg, finns även dessa med i elevregistret. Elever med
skyddad identitet eller skyddad adress behandlas på särskilt sätt.

Ytterligare information om hur Mörbylånga kommun hanterar personuppgifter finns att läsa

https://www.morbylanga.se/kommun-politik/Arenden-och-handlingar/Behandling-av-personuppgifter/


SKOLSKJUTSAR

KLT – Kalmar Läns Trafik AB, tel: 0491 – 76 12 00

Vid försening av skolskjuts kontakta KLT Kundtjänst på tfn: 010-21 21 000.

Du kan också besöka KLT:s webb.

Trafikupplysning må-fr 06.00 – 22.00, lö-sö 08.15 – 22.00

e-post: upplysningen@klt.se

Elev som uppfyller kraven för skolskjuts och tillhör skolans upptagningsområde får
automatiskt busskort vid skolstart. För övriga gäller att ansöka om skolskjuts, t ex vid

● Växelvis boende
● Val av annan skola än den man tillhör geografiskt
● Trafikförhållanden
● Funktionsnedsättning/behov av särskilt stöd
● Tillfälligt behov/annan orsak

Se information här:

https://www.morbylanga.se/Barn-utbildning/Skolskjutsar/Kartor-skolupptagningsomraden/

https://www.morbylanga.se/Barn-utbildning/Skolskjutsar/

Alla skolskjutsberättigade elever erhåller ett särskilt busskort under 1:a skoldagen.

Spara och behåll busskortet under hela skoltiden!

KLT har gjort om sitt biljettsystem. Busskorten som delats ut till elever ska återanvändas och
fyllas på med ny biljett inför varje ny läsårsstart. Tänk på att förvara och hantera busskortet
säkert. Det är en värdehandling.

Det nya biljettsystemet gäller alla elever, även de som börjar på fristående skola eller på
gymnasiet.

https://www.morbylanga.se/Barn-utbildning/Skolskjutsar/Kartor-skolupptagningsomraden/
https://www.morbylanga.se/Barn-utbildning/Skolskjutsar/


KONTAKTUPPGIFTER

Verksamhetschef, tf : Mariette Andersson Tel: 474 70

Rektor: Annelie Olsson Tel: 471 97

Skoladministratör: Merima Hodzic Tel: 477 44

Skolsköterska: Sofie Jonasson Tel: 472 29

Skolläkare: Mats-Peter Sjöwall. Kontakt förmedlas genom skolsköterska

Skolkurator: Jesper Almgren Tel: 476 38

Karolina Axelsson (vik) Tel: 476 05

Förskoleklass Tel: 0702 77 16 63

Yngrefritids Tel: 0738 00 93 64

Äldrefritids Tel: 0761 42 39 33

Skolrestaurang: Tel: 472 23

Vaktmästare: Ewry Johansson Tel: 477 49

Gårdby skolas adress:

Gårdbyskolan

Gårdby

386 92 Färjestaden

VÄLKOMMEN TILL DEN LILLA SKOLAN MED DET STORA HJÄRTAT


