Välkommen till Tomaslundsskolan!
Tomaslundsskolans vision:
På vår skola får jag vara den
jag är och växa som människa
i ett gemensamt lärande.
Alla ska lyckas!

LÄSÅRET 2016/2017 – 178 skoldagar
Höstterminen

22 augusti till 22 december 2016

Vårterminen

11 januari till 16 juni 2017 – Grundskolan
10 januari till 16 juni 2017 - Gymnasiet

Lovdagar

2016

21 september
31 oktober – 4 november (vecka 44)
29 november

2017

13 – 17 februari (vecka 7)
10 – 13 april (vecka 15)
27 januari – Gymnasiet
21 mars
26 maj
5 juni

Vetlanda – här växer människor och företag

SKOLANS TIDER

SJUKFRÅNVARO
Som vårdnadshavare ska du anmäla varje dag som ditt barn är sjukt. Vet du om att ditt
barn kommer vara hemma två dagar i rad kan du meddela det direkt, annars ska du
ringa både dag ett och dag två. Anmälan görs både till fritidshemmet och till skolan.
Är ditt barn borta mer än 2 dagar förväntas du som vårdnadshavare kontakta skolan för
att få del av de skoluppgifter ditt barn har missat under frånvaron.
Skolbarn: Anmäl före kl. 08.20, i första hand via skolans hemsida och i andra hand via
telefon 0383-975 17.
Särskolan: Anmäl via telefon 0383-577 83.
Fritidsbarn anmäls till respektive fritids-/förskoleklassavdelning:
Ekorren
0383-577 84
Tigern
0383-577 85
Kaninen
0383-577 87
Delfinen
0383-577 89
Hajen
0383-967 21

LEDIGHET
Om du önskar lov för ditt barn kontakta klassföreståndaren i god tid.
Enligt skollagen (2010:800) 7 kap. 18 § får en skolpliktig elev beviljas kortare ledighet för
enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Dock
beviljas ingen ledighet under nationella provperioden årkurs 3 och 6.
För de elever som har fritidsplats ska vårdnadshavaren även informera fritids om
ledigheten. Det är också viktigt att elevens schema i Dexter ändras vid förändrade tider.
Det ligger på elevens och vårdnadshavarens ansvar att elevens ledighet från
undervisningen inte påverkar kunskapsutvecklingen. Detta betyder att eleven och
vårdnadshavaren på eget initiativ begär hemuppgifter i efterhand som kompensation för
den förlorade tiden i skolan och att överenskomna hemuppgifter utförs. Det är viktigt att
vårdnadshavare förlägger semesterresor tillsammans med barn till lovdagar och ferier.

ELEVHÄLSA
Inom elevhälsan finns flera olika yrkeskompetenser som under rektors
ledning verkar för att varje elev får goda förutsättningar för sitt lärande.
När du har frågor kring ditt barns skolsituation kontakta då i första hand
handledaren/handledarna.

Informationsblad

Skolan låses upp 8.25 och låses kl. 15.00. För att skapa en lugn och bra start på dagen för ditt barn
ber vi dig som vårdnadshavare att se till att ditt barn inte kommer för tidigt till skolan. För de barn
som inte har fritidsplats är det du som vårdnadshavare som har tillsynsansvar tills skolan
börjar.

INFORMATION
Information kring skolarbetet i klassen samt allmän information från skolan läggs ut varje
vecka på skolans hemsida. Du som förälder förväntas ta del av detta varje vecka.
http://skola.vetlanda.se/grundskolor-och-fritidshem/tomaslundsskolan.html.
För att ditt barn ska nå hög måluppfyllelse är det av stor vikt att du i hemmet pratar positivt
om skolan. Uppstår det problem eller frågor vill vi att du tar kontakt med oss.

TELEFONLISTA PERSONAL
Rektor grundskola

Ann-Louise Löfgren

Rektor särskola

Tomas Halldin

0383-975 16
070-284 95 22
975 20

Personalrum
Arbetslag åk 1-2 och 3-4
Arbetslag åk 5-6
Särskolan
Slöjd
Specialpedagoger

975 17
577 81
577 82
577 83
975 19
577 46

Fritids/Förskoleklass

Tigern
Kaninen
Ekorren
Delfinen
Hajen
Giraffen

577 85
577 87
577 84
577 89
967 21
577 83

Skolläkare

Ulrika Karlsson
Tid till skolläkaren beställs genom skolsköterska

Skolsköterska

Monica Lindhe
975 21
Måndag, tisdag och torsdag.

Kurator

Jennie Dalén

975 07

Skolpsykolog

Tjänsten är vakant

576 79

Talpedagog

Christina Wahlstedt

158 18

Specialpedagoger

Vivianne Källqvist
Jenny Törnqvist

977 46

Vaktmästare
Kök

Joakim Asp
Kerstin Andersson

073-819 57 84
975 18

Grundskolechef

Helene Jonsson

975 29

Stadshuset

Administratör
Administratör
Administratör

Sofie Lilja
Anna Malm Ivarsson
Birthe Wigh

975 20
974 97
974 98

Tomaslundsskolan
Mogärdeskolan
Mogärdeskolan

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom
skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja
alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och
förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar
som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för
varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde,
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som
skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen
tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla,
generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.
Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta
i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. (LGR 11)

Mer information finner du på vår hemsida:
http://skola.vetlanda.se/tomaslundsskolan

