
Föräldramöte
HT 2016

Sigfridsborgs skolenhet 
Sjöängens förskola

Bäckalidens förskola
Sigfridsborgs förskola

Sigfridsborgs grundskola och fritidshem 

Välkomna till ett nytt spännande läsår!



Sigfridsborgs skolenhets värdegrund

Lika – Unika
Allas lika värde

Vi tränar
Ansvar, Nyfikenhet, Empati, Kunskap, Självkänsla  



Världens bästa                             
utbildning varje dag 

MÅL

Maximal utveckling
Stimulerande lärande

Trygg arbetsmiljö
Reellt inflytande



Sigfridsborgs skolenhet
Sjöängens förskola – ca 120 barn
Bäckalidens förskola – ca 80 barn
Sigfridsborgs förskola – ca 80 barn 

Sigfridsborgs skola F-6 – ca 630 elever
Sigfridsborgs fritidshem F-6

Linden – Särskild undervisningsgrupp  

Ca 900 Barn och elever 
Ca 140 medarbetare

Kommande byggnationer: 
Ältadalens förskola – Bygglov HT 2016
Sjöängens förskola – Flyttar om ca 1 år

Skolan ? 

Älta växer 



Skolledning 

Roger Odell 
Bitr. rektor

Operativ ledning 

Team F-2
Skola 

Fritidshem
Pedagogisk LG Fritids

Mikaela Högskoog
Bitr. rektor  

Operativ ledning

Team 3-6
Skola

Fritdsklubb
Linden 

Pedagogisk LG Lärare

Agneta Hansson
Bitr. förskolechef 
Operativ ledning  

Förskolorna
Pedagogisk LG Förskolorna

Anne Sjö 
Rektor – Förskolechef

Strategisk ledning 
Övergripande ansvar/Arbetsmiljö/Personal/Kvalitetsarbete/Ekonomi



Vår organisation på skolan  

Team F 

Gläntan 

Team 1

Åsen 

Team 2

Ängen 

Team 3

Mossen 

Team 4

Viken 

Team 5

Bäcken 

Team 6

Källan 

Team 

Linden 
Team 

Speciallärare
Specialpedagoger 

Skola och 
Fritidshem i 

samma Team 

Team 
Koordinator/Expedition

IT
Vaktmästeri

Kök 



Vad styr vår verksamhet 

Skolans värdegrund och 
uppdrag

Mål och riktlinjer
• Normer och värden
• Kunskaper
• Elevens ansvar och inflytande
• Skola och hem
• Övergång och samverkan
• Skolan och omvärlden
• Bedömning och betyg
• Rektors ansvar 

Kursplaner 
• Syfte
• Centralt innehåll
• Kunskapskrav

• Nytt för i år: Centralt 
innehålla Förskoleklass & 
Fritidshem 

Systematiskt 
kvalitetsarbete
Lokalt styrdokument

Pedagogiska planeringar
Löpande utvärdering

Planera – Göra – Analysera  
Tänka nytt 

Barn/Elevinflytande 

Ständig förbättring!



Betyg från HT år 6

Att sätta betyg är att bedöma med vilken kvalitet en elev gör 
och visar det som beskrivs i kunskapskraven i slutet av kursen 

eller i slutet av en termin.

Betyget däremot bygger på många bedömningar som gjorts 
vid olika tillfällen och på många olika sätt.

Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F. A-E står för 
godkända resultat medan F inte är ett godkänt resultat.

Betygen är Terminsbetyg till VT i år 9



Samarbetet med Er
Framgångsfaktor för barnen/elevernas utveckling

Du är expert på Ditt barn!  

Föräldramöten 
Utvecklingssamtal 

Skriftliga omdömen
Lämning och hämtning
Möten utifrån behov

Elevhälsoarbete
Schoolsoft – Infokanal (EJ MAIL) 

Elevhälsoteam
Speclärare

Specpedagoger
Skolsköterska

Skolläkare
Psykolog
Kurator 

Lägg in aktuella 
kontaktuppgifter i 

Schoolsoft



Förhållningssätt och förväntningar 

• Inte ha med självklarheter!

• Utgår från vår värdegrund:  Lika – Unika. Allas lika värde!  

• Professionella i alla led

• Vi arbetar mot samma mål tillsammans med Er – Maximal utveckling



För att alla ska trivas och må gott ska vi tänka på att

• Vi visar respekt, är artiga och rädda om varandra

• Vi använder ett vårdat språk 

• Vi bidrar till arbetsro 

• Vi bjuder in varandra i leken och samspelet 

• Vi går inomhus

• Vi är rädda om vår gemensamma miljö

• Vi följer skolans regler 

Vi värnar vår 
trygghet och 

trivsel

Nacka Värmdö 
Posten

Vi reagerar och 
agerar 



Som förälder på Sigfridsborgs skolenhet är Du viktig varför vi förväntar oss att du arbetar 
tillsammans med oss pedagoger för att nå våra gemensamma mål. 

Vi vill att Du tänker lite extra på: 

• Ditt barn är hemma vid sjukdom. 

• Du undviker att tala om verksamheten eller Ditt barns utveckling i barnets närhet, 
be om ett möte. 

• Du kontaktar enheten vid frågor.                                                                    Vi kommer 
kontakta Er vid behov. 

• Du undviker att ansöka om ledigt när Ditt barn går i skolan(från år 1).

Under Nationella prov beviljar vi inga ledigheter alls. 

• Du håller Dig uppdaterad på information via Schoolsoft. 



Allergier 

• Lämna in blankett kring ditt barns allergi
• Bifoga läkarintyg 

Skolhälsa
Eva Ashton Håkansson 


