Augusti 2020

Värmlands första friskola med
inriktning på musik, bild, dans,
drama, idrott och friskvård.

Snart skolstart!
Hoppas ni har haft ett skönt sommarlov! Här kommer viktig information till dig som ska börja åk 7, 8 eller 9.

Läger på Skutboudden – men utan övernattning
Vi börjar läsåret som vi brukar, med tre lägerdagar på Skutboudden i Brunskog, men tyvärr utan övernattning pga.
pandemin. Vi kommer ändå att behålla lägerkänslan med förlängda dagar och aktiviteter i samma stil som vi
brukar – fast vi håller avstånd förstås.
Varje morgon går bussar från skolan till Skutboudden, se tider dag för dag nedan. Det är frivilligt att åka med
bussarna, om du vill komma direkt till Skutboudden så går det lika bra och det behöver inte föranmälas till skolan.
Bussarna kommer att vara halvfulla så att vi kan hålla avstånd till varandra även under bussresan.
Utrustning: Vi kommer att vara jättemycket utomhus, så klä dig efter väder och ha bra skor eller stövlar! Efter
middagen varje dag finns fritid där du som vill kan bada eller handla i en liten kiosk, så ta med badkläder och
fickpengar om du vill. Ta med kläder för rörelse/dans, vattenflaska, och gärna frukt eller liknande som mellanmål.
Du som spelar ett "bärbart" instrument får gärna ta med det, vi spelar tillsammans på vissa stationer.
Om du av någon anledning måste lämna Skutboudden ska vårdnadshavare ha en tydlig kontakt med lärare på plats
både när du blir hämtad och lämnad. Se även kontaktuppgifter sist i detta brev.

Vi ber alla föräldrar om hjälp!
Att köra bussar varje dag och dessutom halvfulla bussar blir kostsamt för skolan. Därför hoppas vi att ni föräldrar
kan komma till Skutboudden och hämta era barn två kvällar (se nedan). Samåk gärna, men tänk på att hålla
avstånd. Om ni inte kan ordna transport, kontakta skolan snarast så hittar vi en lösning. Den tredje dagen är
kortare, och då går bussar tillbaka till skolan så att eleverna kan åka med ordinarie linjebussar hem.

Tisdag 18 augusti
Bussar avgår från skolan klockan 8.00 för åk 7 och klockan 8.40 för åk 8 och 9. Vill du komma direkt till
Skutboudden samlas vi där 20 minuter senare.
Under förmiddagen ägnar vi oss åt värdegrundsövningar, samtalsgrupper och lekar. Eftermiddagen innehåller
profilstationer (dans, bild/slöjd, musik, kör och drama). Framåt kvällen blir det dans, lekar och samarbetsövningar.
Lunch och middag serveras, och på kvällen bjuder vi även på grillad korv.
Hemresa klockan 20.00 då föräldrar hämtar på stora parkeringen vid restaurangen på Skutboudden.

Onsdag 19 augusti
Bussar avgår från skolan klockan 8.00 för åk 8 och klockan 8.40 för åk 7 och 9. Vill du komma direkt till
Skutboudden samlas vi där 20 minuter senare.
Denna dag får du gärna välja kläder på temat som är 80-tal.
Vi kommer att äta frukost tillsammans i våra faddergrupper, så ät inte för mycket hemma på morgonen.
Under dagen kommer vi att gå på olika temastationer, och sedan blir det tipspromenad om 80-talet, lekar, disco
och en final där vi visar upp resultaten från dagens temastationer för varandra.
Förutom frukosten serveras även lunch och middag.
Hemresa klockan 20.00 då föräldrar hämtar på stora parkeringen vid restaurangen på Skutboudden.

VÄND!

Torsdag 20 augusti
Bussar avgår från skolan klockan 8.00 för åk 7 och 9 och klockan 8.40 för åk 8. Vill du komma direkt till
Skutboudden samlas vi där 20 minuter senare.
Även denna dag äter vi frukost tillsammans i våra faddergrupper, och sedan blir det aktiviteter som knyter ihop
det vi gjort under lägret. Lunch serveras och vi hjälps åt att städa innan vi åker hem.
Hemresa sker med buss tillbaka till skolan klockan 14.00 för åk 7 och 9, och klockan 14.40 för åk 8. Bussresan tar
ca 20 minuter så ni hinner alltså med vanliga linjebussarna hem. OBS! Skolan är stängd och låst.

Fredag 21 augusti
Denna dag är alla elever i åk 7, 8 och 9 lediga. Lärarna har studiedag.

Måndag 24 augusti
Åk 7 börjar denna dag med samling klockan 8.00 på skolan. Då får ni klassindelning för klass 7A och 7B. Därefter
träffar ni era mentorer, ni får schema, skåpnycklar, guidning på skolan mm. Dagen slutar senast klockan 14.00, och
skolan är öppen fram till 15.30. Ytterdörren är låst, ni tar er in med portkoden XXXXXX (koden finns i
pappersbrevet du fått) som bara fungerar denna dag. Ni får era personliga nyckelbrickor under dagen.
Åk 8 och 9 har friluftsdag med bl.a. orientering. Information om tider mm. kommer ni att hitta på Schoolsoft när
det närmar sig.

Tisdag 25 augusti
Från och med denna dag har vi vanliga skoldagar med lektioner enligt schemat.

Nötförbud!
Nötter och jordnötter är förbjudna på skolan pga allergier. Förbudet gäller även under lägerdagarna på
Skutboudden. Tänk på att detta även gäller produkter som innehåller nötter, exempelvis vissa godisprodukter.

Schoolsoft
På skolan använder vi det internetbaserade systemet Schoolsoft. Föräldrar och elever kan från vilken
internetansluten dator som helst se lektionsplanering, läxor, prov, resultat, närvarostatistik, sjukanmälan,
omdömen, kalender, schema, klasslistor, personallistor, nyheter och mycket mer.
Alla elever i åk 7 får personliga inloggningsuppgifter på skolan vid skolstart, och deras föräldrar får
inloggningsuppgifter via den e-postadress ni uppgett. Kontakta expeditionen vid frågor.

Viktig information från Folkhälsomyndigheten ang. Covid-19
Det är viktigt att vi alla tar ansvar och följer alla råd från Folkhälsomyndigheten för att minska risken att själv bli
smittad eller smitta andra. Förutom att hålla avstånd och tvätta händerna innebär detta också att vi ska stanna
hemma även vid minsta symptom. Enligt Folkhälsomyndigheten gäller detta symtom som halsont, snuva,
illamående, huvudvärk, muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.
Folkhälsomyndighetens råd lyder:
Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man
ska vara symtomfri i minst två dagar. Barn och elever kan återgå till skolan även om de har kvarvarande
torrhosta när det gått 7 dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.
Barn och elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till förskola, grundskola eller
gymnasieskola som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos
övriga i hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i förskola eller skola.

Sjukanmälan
Sjukanmälan görs på telefon 0570-80706 (telefonsvarare dygnet runt, även vid upptaget). Ring in sjukanmälan
senast det klockslag eleven skulle ha börjat skolan. Sjukanmälan kan även göras via Schoolsoft.

Skor och ytterkläder
På skolan tar vi av oss ytterskorna vid huvudentrén och alla elever har ett eget skofack. Vi rekommenderar att man
har ett par inneskor, tofflor, sandaler eller liknande på skolan. Ytterkläder och kepsar lämnas i entrén där alla
elever har en egen krok, eller i elevskåpet. Tänk på att aldrig lämna värdesaker i entrén.

Regler om mobiltelefoner, tobak och energidrycker.
Vi har lyssnat på elevrådet och har därför nya regler för mobiltelefoner på skolan för att vi ska ha en god och
trevlig arbetsmiljö för alla. Vi har mobilfritt klockan 8.00-15.00, även på raster både inomhus och utomhus, utom
mellan 11.00 och 13.00 då man får använda mobiltelefonen den stund man har lunchrast, dock ej i matsalen.
Under mobilfria tiden förvarar man mobilen i sitt skåp.
Under lägerdagarna på Skutboudden har vi mobilfritt hela tiden utom lunchrasten och middagsrasten då
mobiltelefoner får användas, dock ej i matsalen. Journummer finns sist i detta brev om föräldrar behöver nå oss.
Vi har tobaksfri skoltid och totalförbud mot energidrycker.

IAP (Individuellt ArbetsPass)
Vid några tillfällen i veckan har vi IAP på schemat, oftast i början eller slutet av dagen. Eleven jobbar då med det
hen vill och behöver i samråd med lärare. Läx- och provplugg är också tillåtet under IAP, och det finns alltid flera
lärare till hands.
Det är viktigt att du som förälder är delaktig i elevens skolarbete och IAP-planering. Diskutera och planera
tillsammans med ditt barn. Gå igenom skolarbete, läxor och prov. Hjälp eleven att strukturera.
I början av läsåret är det obligatoriskt för elever i åk 7 att gå på IAP, men efter en tid ges eleven möjlighet att
under eget ansvar ta med sig IAP-arbetet hem i samråd med mentorn. Detta arbetssätt ger därmed möjlighet till
en individanpassad skoldag. IAP ställer krav på planering och det egna ansvaret!

OAP (Obligatoriskt ArbetsPass)
Elever som behöver det får hjälp av sin mentor att markera ett antal IAP i sitt personliga schema. Dessa IAP blir då
OAP.

Skolskjuts, busskort
Det är din hemkommun som beslutar om du beviljas skolskjuts. Skolskjuts kan innebära att du får ett
skolpass/busskort för att få åka med linjebuss och/eller att du får åka med särskilt upphandlad skolbuss/taxi.
För elever folkbokförda i Arvika kommun gäller följande. Vid val av skola upphör rätten till skolskjuts, oavsett om
det är en friskola eller en annan kommunal skola än den som eleven blivit anvisad till, och ansvaret för att eleven
tar sig till skolan övergår till vårdnadshavarna. Man kan dock beviljas skolskjuts om det inte uppstår en
merkostnad eller en förändring i skolskjutsorganisationen. Grundkravet är att det ska vara minst 5 km till anvisad
skola eller till den valda skolan. Elever med växelvis boende som har valt friskola eller annan kommunal skola än
den anvisade, kan beviljas skolskjuts endast från folkbokföringsadressen. Fullständigt skolskjutsreglemente finns
att läsa på kommunens hemsida. Är man inte beviljad skolskjuts är det vårdnadshavarnas ansvar att ordna
transporten till skolan, t.ex. själv bekosta bussresor. Du behöver inte ansöka om att få busskort, utan det görs
automatiskt. Däremot behöver du fylla i blanketten för ”Växelvis boende” inför varje läsår om det är aktuellt för
dig. Blanketten finns på kommunens hemsida. Om du är beviljad skolskjuts med linjebuss delas skolpass ut på
skolan under första skolveckan. Skulle du vara beviljad skolskjuts på annat sätt meddelas detta av expeditionen.
Första skolveckan får elever inom Arvika kommun åka med linjebussen utan busskort, förutsatt att man bor minst
5 km bort. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta David på skolans expedition (se kontaktuppgifter
nedan).
Ni som bor i andra kommuner än Arvika kan kontakta er hemkommun för att kontrollera vad som gäller. I
dagsläget känner vi på skolan tyvärr inte till någon annan kommun som bekostar skolskjuts för elever som väljer
vår skola.

Skolans expedition och kontaktuppgifter
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta skolans expedition. Där finns David Johannesson och
Elisabeth Hebbe. Tel: 0570-80706. Mail: exp@estetiskaskolan.se
Under lägerdagarna på Skutboudden är skolans expedition stängd. Vid brådskande ärenden kan ni nå lärarna på
plats via vårt tillfälliga journummer 070-205 70 94
Varmt välkomna önskar personalen samt
Lars-Inge Bjärlestam
rektor och grundare

Ulrika Hebbe
konstnärlig ledare och grundare

