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Diö skola och fritidshem
Skolan är en F-6 skola och under läsåret 2021-2022 går det ca 130 elever på skolan. Skolan är
uppdelad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Vi tar emot elever från Liatorps skola från årskurs 4.
Läsåret 2021/2022
Hösttermin
måndag 16 augusti – tisdag 21 december 2021
Vårtermin
tisdag 11 januari – fredag 10 juni 2022
Lov
vecka 44 2021
vecka 8 2022
vecka 15 2022
fredag 27 maj 2022
Studiedagar
måndag 13 september 2021
torsdag 18 november 2021
onsdag 16 mars 2022
Skoldag, starttid-sluttid
F-åk 2
Måndag, tisdag, torsdag 08:00-14:05
Onsdag, fredag 08:00-11:50
Åk 3
Måndag-torsdag 08:00-14:05
Fredag 08:00-11:50
Åk 4-6
Måndag-fredag 08:00-14:05
Sjukanmälan
Det är viktigt att skolan har goda rutiner för elevers frånvaro. Vårdnadshavare sjukanmäler sitt
barn varje dag alternativt anmäler hur många dagar som barnet kommer att stanna hemma på
grund av sjukdom. Anmälan lämnas genom att logga in i IST Administration. För mer information
och länk till anmälan gå till:
https://www.almhult.se/skolportalen
Besöksrutin
Vår skola är inte offentlig miljö och vi hänvisar alla besökande till receptionen för att anmäla sin
ankomst/ärende. För att filma och fota krävs ett godkännande från skolan.
Allergier
Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får
medtas eller bjudas på.
Skolan har elever och personal som är känsliga mot dofter. Tänk på att ni inte skickar med ert barn
hårspray eller parfym till skolan.

Skolplikt och ledighet
Det är viktigt att känna till kraven på skolplikt med tillhörande krav på närvaro och att det enligt
Skollagen finns begränsade möjligheter till ledighet. Skolan ansvarar för att eleverna får garanterad
undervisningstid. Rektor har delegerat till mentor att bevilja lov högst 3 dagar/läsår.
Vid ansökan om ledighet måste vårdnadshavare beskriva varför eleven måste vara ledig
under skoltid. Endast motiveringen ”resa” räcker inte. Ansökan måste lämnas i god tid. Ansökan
om ledighet görs på kommunens hemsida under E-tjänster. Inga ledigheter beviljas under tiden för
nationella prov.
Nationella prov
De nationella proven i årskurs 3 får endast genomföras under den provperiod som Skolverket har
fastställt. För att proven ska komma in på ett så naturligt sätt som möjligt i undervisningen
bestämmer skolan själv när under den fastställda provperioden som de olika delproven ska
genomföras.
Ämnesproven i matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 ska
genomföras i skolor under perioden: 14 mars - 20 maj 2022 (vecka 11-20)
Nationella prov för årskurs 6 genomförs i svenska, engelska och matematik.
Ämnesprov
Vecka
Datum
Svenska, Svenska som andraspråk
6
tisdag 8 februari, torsdag 10 februari
Engelska
14
tisdag 5 april, torsdag 7 april
Matematik
18
onsdag 4 maj, fredag 6 maj
Observera att de muntliga delproven, delprov A, som ingår i alla ämnesprov ska genomföras i
slutet av höstterminen, under provperioden 8 november – 10 december 2021 (vecka 45-49)
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Klagomål och synpunkter
Enligt skollagens 4 kap ska det finnas rutiner för hur vi i skolan tar emot och utreder synpunkter på
utbildningen. Du har möjlighet att framföra synpunkter skriftligt på kommunens webbplats. Vill du
framföra dina synpunkter muntligt går det bra att kontakta rektor på skolan.
Skolskjutsar
Regler för skolskjutsar finns på kommunens hemsida. Om du har frågor angående skolskjutsar
kontaktar du kommunens Servicecenter, tfn 0476-55 000.
Föräldraförening
Diö skola har en aktiv föräldraförening.
Syftet med föräldraföreningen är:
– Att sätta guldkant på tillvaron för elever och personal på Diö skola.
– Att verka för ett gott samarbete mellan föräldrar/vårdnadshavare och skolledning.
– Att vara en diskussionspartner till skolledningen och dess personal.

Förväntansdokument, Diö skola och fritidshem
Verksamhetens förväntningar på dig som barn/elev
• Du visar respekt och hänsyn för allt och alla på skolan.
• Du följer skolans och gruppens regler.
• Du passar tiden, har med rätt saker och bidrar till arbetsro.
• Du ansvarar för ditt skolarbete och sköter dina hemuppgifter.
Verksamhetens förväntningar på dig som vårdnadshavare
• Du som vårdnadshavare tar huvudansvaret för ditt barns sociala uppfostran.
• Du ansvarar för att ditt barn får bästa förutsättningar till inlärning genom att se till att ditt
barn kommer i tid, har rätt utrustning med sig, är utvilad och har ätit frukost.
• Du som vårdnadshavare har en positiv inställning till skolan och bidrar med ett gott samarbete mellan hem och skola.
• Du som vårdnadshavare ansvarar för att ta del av information som skolan ger dig i ex.
veckobrev och föräldramöten.
Förväntningar som ni vårdnadshavare och barn/elev kan ha på verksamheten
• Skolan har kompetent personal som arbetar för en god utbildningsmiljö efter varje elevs förutsättningar.
• Skolan arbetar för att alla elever ska känna trygghet, vi visar varandra respekt och tar gemensamt ansvar för alla elever.
• Skolan arbetar med elevinflytande och lär dig som elev att gradvis ta ett större ansvar för
dina studier.
• Skolan bidrar med ett gott samarbete mellan skola och hem.

Värdegrund
Skolan ska genom sitt demokratiska uppdrag främja ett skolklimat där alla barn och elever känner
sig trygga och respekterade. Skolans värdegrundsarbete ska genomsyra undervisningen.

Trivsel

Respekt

Ansvar

Studiero

Viktiga telefonnummer
Diö skola
Kurator
Skolsköterska
Fritidshemmet
Lena Andersson, rektor

0476-554 62
0476-551 75
0476-64 30 81
0476-551 06
0476-552 98

Välkommen
Du är alltid välkommen till skolan för att se hur Ditt barn och klassen arbetar. Du är också
välkommen att höra av dig, om du har frågor, synpunkter eller funderingar.
Lena Andersson, rektor

lena.andersson2@almhult.se

