Adresslista + övrig information inför lå 2013-2014
Elevens namn: ……………………………...…… Mentorsgrupp: ……….…(ex Fr12b, Fr11a)
Eget mobil nr: ………………………………………...
Den nya läroplanen säger att skolan skall lämna information till båda föräldrarna oavsett
om de bor tillsammans eller ej. Därför är det viktigt för oss att ha tillgång till båda
föräldrarnas adress och hemtelefonnummer samt arbetsplatstelefonnummer, för att i
brådskande fall kunna nå er. Det är föräldrars ansvar att meddela familje-, adress- och
eostförändringar under läsåret. Denna blankett hittar du på vår hemsida
Elevens Förälder
adress och postnr.
hem- och mobiltelefon
arbetsplatstelefon
e-postadress

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Registrerad som vårdnadshavare
Vill vara mottagare av info och kallelse
Kan ta emot information om mitt barn via mail
Har möjlighet att söka/hämta information från skolan via Internet
Elevens Förälder
adress och postnr
hem- och mobiltelefon
arbetsplatstelefon
e-postadress

Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Registrerad som vårdnadshavare
Vill vara mottagare av info och kallelse
Kan ta emot information om mitt barn via mail
Har möjlighet att söka/hämta information från skolan via Internet

Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej

Annan nära anhörig/person som får ta emot information
namn
…………………………………………………………
adress och postnr
…………………………………………………………
hem- och mobiltelefon
…………………………………………………………
arbetsplatstelefon
…………………………………………………………
e-postadress
…………………………………………………………
Annan nära anhörig/person som får ta emot information
namn
…………………………………………………………
adress och postnr
…………………………………………………………
hem- och mobiltelefon
…………………………………………………………
arbetsplatstelefon
…………………………………………………………
e-postadress
…………………………………………………………

Blanketten lämnas tillbaka till mentorn senast tisdag 27 augusti 2013

Jag godkänner att mitt barn får:
Fotograferas i skolmiljö och under skoltid
Att mitt barns bild får läggas ut på skolans hemsida
Om bild läggs ut på hemsidan, får namn anges vid bilden
Delta i TV-inspelning

Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej

Ja

Nej

Transport av elev
Tillåter min son/dotter att medfölja i av skolan anordnad resa med
bil eller buss

Ja

Nej

Filmvisning på skolan
Min son/dotter tillåts att se film med åldersgräns 15 år
i undervisningssyfte och vuxens närvaro.

Ja

Nej

Ja

Nej

Hyra av elevskåp
Mitt barn får hyra ett elevskåp kostnadsfritt med förbehåll att
skolan har rätt att öppna skåpet om misstanke finns om förvaring
av otillåtna saker, ex alkohol, droger, knivar, stöldgods, mtrl för
skadegörelse och starkt doftande saker.

Elevvårdsregistrering
Jag godkänner att elevens personuppgifter på skolan registreras i
enlighet med PUL, personuppgiftslagen §25. För ytterligare
information hänvisas till personuppgiftsassistent på skolkontoret

Jag är medveten om att mitt barn kan lämna skolområdet under skoltid då inte
undervisning sker. Skolans möjlighet att utöva tillsyn (enl föräldrabalken) under vistelse
utanför skolans område är obefintlig. Frånvaro från lektion rapporteras till föräldrar
Jag godkänner uttag av kontantersättning från mitt barn på max 50kr/termin, för att
kunna genomföra aktiviteter på friluftsdagar eller studieresa inom kommunen
Jag har tagit del av meddelandet om policyn för ersättningsanspråk vid elevskadegörelse.
Istället för ekonomiskt skadestånd kan eleven avkrävas en arbetsinsats, ex reparera något
Se bilaga.
Finns det något som skolpersonalen måste känna till om eleven
vid akut medicinskt omhändertagande, ex. allergier.

Ja

Nej

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………
Vårdnadshavares underskrift
………………………………………………
Vårdnadshavares underskrift

MEDDELANDE till samtliga föräldrar som har barn på Fridhemsskolan

ELEVSKADEGÖRELSE
Barn- och ungdomsnämnden har 1995-12-06 antagit en POLICY för ersättningsanspråk vid
elevskadegörelse, vilket finns återgiven i dess helhet på omstående sida.
Vi kommer givetvis att tillämpa denna policy vid all elevskadegörelse framgent!
Därför vill vi att ni, föräldrar, tar noggrant del av den redan nu. Vi vill att ni också pratar
med Era barn om konsekvenser vid skadegörelse! Då blir det lättare för Er att förstå
eventuella ersättningsanspråk, som kan komma att ställas. (Se baksida.)
Med hopp om ett gott samarbete!

Hälsningar
Personalen på Fridhemsskolan

POLICY
För
Ersättningsanspråk vid elevskadegörelse
___________________________________________________________________________



Skada vållad genom konstaterad olyckshändelse under personalledd aktivitet eller annan
vedertagen aktivitet:
1. Rektor och personal kan besluta om att ingen ersättning krävs.



Skada vållad genom uppsåt eller nonchalans av skolans regler:
1. Skadan repareras fackmannamässigt genom elevens/föräldrarnas försorg.
2. Om ovanstående ej går gäller följande ersättningsanspråk.

Skadebelopp

Ersättningsanspråk

0 - 100 kr

Hela beloppet ersätts.

Elevens ålder
101 - 700 kr

701 kr -

- 9 år

Ersättningsbelopp
100 kr + 30% av resterande belopp

10 - 13 "

100 kr + 50% " "

"

14 - 17 "

100 kr + 70% " "

"

Ersättningsbeloppet bestäms efter överenskommelse mellan rektor,
vaktmästare och föräldrar, dock lägst 280 kr, 400 kr respektive 520 kr
för de olika åldersgrupperna.

