
 

 
 

 

     

Välkommen till skolan! 
 

Äntligen närmar det sig skolstart, något som vi ser fram emot. Det ska bli kul att träffa er alla 

igen och vi vill också hälsa nya elever välkomna till oss. Vi hoppas att du har haft ett riktigt 

härligt sommarlov och att du fått möjlighet att göra saker som du tycker om att göra. Här 

följer information till dig som vårdnadshavare.  

 

Första skoldagen 

Tid: Måndag den 15 augusti klockan 08.10-13.10 

Plats: Klasslärare och fritidspedagoger tar emot eleverna på skolgården 

 

Inför skolstart 

Bedömer du som vårdnadshavare att ditt barn mår gott av att komma till skolan innan 

skolstart för ett besök så är du och ditt barn välkomna på skolstartmingel onsdag den 10 aug 

mellan kl 14.00-16.00. Ni träffar pedagogerna i respektive klassrum. Vi är måna om att det 

ska bli en bra skolstart för alla elever. Välkomna! 

 

Fritidshemmet 

Korpen är vår stängnings- och öppningsavdelning. 

Våra Dagsrutiner:  

06:30 Öppnar fritidsverksamheten gemensamt på Korpen.  

07:00 Öppnar Lärkan avdelningen.  

07:15 Vi äter frukost i matsalen, tänk på att komma senast 07:30 om ditt barn ska äta frukost. 

07:45 Kort rast innan skolstart.  

08:10 Skolan börjar.  

13:10 Skolan slutar. 

13:10 – 14:00 utevistelse för elever på fritids.  

14:00 (Tiderna varierar lite beroende på avdelning) Mellanmål.  

16:45 Sammanslagning på Korpen.  

18:00 stängning. 

 

Under lov och studiedagar äter vi frukost kl 07.30 och lunch kl. 11.00. 

 

Scheman för fritidshemmet 

Det är viktigt att scheman för elevernas fritidstider är korrekta. Vi är tacksamma om vi kan få 

in korrekta tider för studiedagar och lovdagar av er vårdnadshavare. Anledningen är att vi vill 

fördela personal då det är mest elever på skolan. Vi är rädda om våra resurser och vill inte 

schemalägga personal då inte elever är här. Tack för er hjälp med detta! 
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Digitala samtycken 

I e-tjänsten ska du som vårdnadshavare bland annat signera samtycken och bekräfta att du 

tagit del av olika typer av information från ditt barns skola. Om ditt barn byter kommunal 

skola följer svaren med till den mottagande skolan. Svaren kan du lätt ändra om du t.ex byter 

telefonnummer. Tjänsten innehåller:  

• Kontaktuppgifter för vårdnadshavare och kontaktperson  

• Information om frånvaroanmälan och kontaktuppgifter i e-tjänsten för frånvaroanmälan 

• Samtycke till publicering av bild, film och namn 

• Regler för lån av digitalt verktyg 

• Information om digitala lärresurser för dig som elev i Karlstads kommunala grundskolor  

 

Om du inte redan har fått ett e-postmeddelande med en länk till e-tjänsten når du den via 

karlstad.se/digitalasamtycken eller via karlstad.se/e-tjanster. Tjänsten heter Digitala 

samtycken och information och ligger bland e-tjänsterna för grundskola och fritidshem samt 

under Populära tjänster. Du loggar in med e-legitimation. För att få ett e-postmeddelande vid 

framtida utskick ska du registrera din epostadress under Din profil. Har barnet flera 

vårdnadshavare behöver samtliga signera. Den ena vårdnadshavaren loggar in och svarar och 

sedan loggar den andra in och bekräftar svaren. Har du frågor eller behöver du hjälp? 

Kontakta Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00, knappval 2, eller via epost 

karlstadskommun@karlstad.se 

 

Haldor 

Via verktyget Haldor Education får du ta del av nyheter från skolan och kommunicera med 

mentor eller ansvarig pedagog. Det finns två sätt för dig som vårdnadshavare att logga in på, 

antingen via appen Haldor Förälder eller via en webbläsare på vh.haldor.se. Du loggar in med 

e-legitimation (bank-id och Freja). Med appen ”Haldor Förälder” får du tillgång till Haldor 

Education i mobilen och får notiser om aktiviteter kopplat till ditt barn. Mobilappen finns 

både för Android och iOS. Sök på ”Haldor” i App Store eller Google play för att ladda ner 

den. Se länk: https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/Grundskola/haldor---

kommunikation-med-skolan/  

 

Läsårstider 

Höstterminen 2022-08-15 - 2022-12-22   

Vårterminen 2023-01-09 - 2022-06-09 

Lovdagar:  

• Höstlov vecka 44 (2022)   

• Sportlov vecka 9 (2022)   

• Påsklov vecka 15 (2023)   

• Lovdag 19 maj och 5 juni (2023)  

Studiedagar: 

• 16 september 2022 

• 24 november 2022 

• 24 januari 2023 

• 8 mars 2023 

• 8 maj 2023 

https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/Grundskola/haldor---kommunikation-med-skolan/
https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/Grundskola/haldor---kommunikation-med-skolan/
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Studiedagarna under läsåret 2022/2023 är gemensamma för alla kommunens grundskolor. 

Eleverna är lediga.  

Reducerat öppethållande i fritidshemmen: 

• 11 augusti 2022 

• 24 november 2022 

• 8 mars 2023 

• 12 juni 2023 

Under fyra dagar per år har fritidshemmen tid för gemensam fortbildning och 

planering. Under dessa dagar erbjuds alternativ omsorg för de som har behov. Dagarna med 

reducerat öppethållande är gemensamma för alla kommunens fritidshem. 

 

Rutiner för sjukanmälan, ogiltig frånvaro och ledighet 

Vårdnadshavare anmäler frånvaro för sitt barn till skolan via en talsvarstjänst på nummer 

 054-540 30 00. Det du behöver ha tillhands är barnets personnummer och de tider som 

sjukanmälan gäller. En bekräftelse skickas till vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna. Du 

som vårdnadshavare kan också sjukanmäla via www.karlstad.se. Där finns en länk till 

sjukanmälan. De dagar som vi endast har fritidsverksamhet anmäls frånvaro på respektive 

avdelnings telefon med sms eller telefonsamtal.  

 

Du som vårdnadshavare får information samma dag, om ditt barn har ogiltig frånvaro. Ett 

SMS och/eller ett e-postmeddelande skickas till dig inom en halvtimme efter att frånvaron är 

registrerad. Om du glömt sjukanmäla ditt barn på morgonen kan detta göras via talsvar samma 

dag. Den ogiltiga frånvaron skrivs då över och ändras till anmäld frånvaro. 
 

Vi vill att du som vårdnadshavare ser över dina kontaktuppgifter. Det gör du genom att 

logga in till sjukanmälan på webben. Under rubriken ”Min sida” ändrar du dina uppgifter. 

Här kan du välja om du vill ha bekräftelse via SMS och/eller e-post. Om uppgifter saknas 

eller inte stämmer kommer ingen bekräftelse att nå fram.  
 

Behöver elev ledighet för enskild angelägenhet görs ansökan alltid på blankett som finns på karlstad.se.  

Tänk på att vara restriktiv med ledighetsansökan. Eleverna förlorar värdefull undervisningstid! 

Under de perioder i åk 3 då eleverna har nationella prov beviljas inga ledigheter. 

   

Specialkost 

Behov av specialkost av medicinska skäl ska styrkas med läkarintyg. Du hittar blankett för 

specialkost på www.karlstad.se.   

Skolhälsovård 

Hälsokontroll sker regelmässigt för eleverna i förskoleklass och årskurs 2. Skolsköterska för 

Tuggeliteskolan är Kerstin Sjödin 054-540 35 55, kerstin.sjodin@karlstad.se 

 

Modersmål     

Om undervisning i modersmål är aktuell, ska ansökan göras på särskild blankett. Blankett 

finns på www.karlstad.se.  

http://www.karlstad.se/norrstrandsskolan
http://www.karlstad.se/
http://www.karlstad.se/
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Olycksfallsförsäkring 

Elever i Karlstads kommun är olycksfallsförsäkrade under skoltid och fritid. Vid olycksfall 

kontaktar vårdnadshavare försäkringsbolaget. Försäkringsbesked från det försäkringsbolag 

kommunen tecknat avtal med finns på www.karlstad.se. 

 

Skolmåltider 

Följ gärna vår sida på Instagram så ser ni vad köket bjuder på. Sök på ”Tuggeliteskolan”. 

 

Klagomål  

Om du har klagomål på vår verksamhet ber vi dig att i första hand vända dig till den det berör, 

i andra hand till rektor. Om det inte hjälper kan du vända dig till barn- och 

ungdomsförvaltningen enligt särskild klagomålsrutin som du hittar på www.karlstad.se 
 

Handlingsplan för signal om diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandlig 

Handlingsplanen finner du på www.karlstad.se/tuggeliteskolan  Vi har också en kortversion som ni 

kan ta del av. Gå gärna igenom kortversionen med ditt barn. 

 

Samarbete mellan hem och skola 

För att ditt barn ska utvecklas på bästa sätt är det viktigt med ett nära samarbete mellan hem och 

skola. Tveka därför aldrig att höra av dig till oss i skolan om du har frågor eller viktig information 

att delge. Vi gör vårt yttersta för att ditt barn ska utvecklas så långt som möjligt och känna trivsel 

och trygghet i sin vardag.  

 

 

 

Har du fler frågor inför skolstarten är du välkommen att höra av dig till oss. 

Varmt välkommen! 

 

 

Sofia Hedberg, rektor  

Tel 054-540 31 22 

sofia.hedberg@karlstad.se 

 

Ps. Mer information hittar du på vår webbplats 

www.karlstad.se/tuggeliteskolan 

  

 

http://www.karlstad.se/
http://www.karlstad.se/
http://www.karlstad.se/tuggeliteskolan
mailto:sofia.hedberg@karlstad.se
http://www.karlstad.se/tuggeliteskolan

