
 

13 augusti 2019 

 

Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till ett nytt läsår. Vi hoppas att alla har haft en skön sommar,                  

fått ladda batterierna och känner sig redo för ett spännande läsår på högstadiet.  

Vårt klassrum finns på övre plan och klassrummet till höger när man kommer upp för               

trapporna. Terminen startar som vanligt med samling vid Brunnen kl.8.00 på tisdag den 20              

augusti. Resten av veckan ser ut som följer: 

 

T: 8.00-13.30 Uppstart, klasstid, trivselbingo. 

O: 9.00-13.30  OBS! Dagen börjar kl.9.00 Samling i klassrummet. Poängjakt.  

T: 8.00-13.30 Klasstid, värderingsövningar, källkritik. 

F: 8.00-ca 13.30 Baskevandring (bra skor, kläder efter väder, dricka och fika) 

Under denna första veckan innan schemat är igång, kommer mycket tid att vara med              

mentorerna men även några lektioner med andra pedagoger: Elsa, Johanna och Kristina.            

Under uppstartsveckan kommer era ungdomar att få hem blanketter som ska fyllas i och              

skrivas under av vårdnadshavare. Håll utkik i väskorna och skicka med tillbaka till skolan så               

fort som möjligt.  

 

Vi lägger information på bloggen:  https://nilsholgerssonskolan.se/klassbloggar/sjuan-2/  

Kom ihåg att prenumerera på klassblogg för Sjuan. Läxor, inlämningsarbeten, utflykter mm.            

lägges på Kalendarium år 7 https://nilsholgerssonskolan.se/kalendarium-ar-7/ (hittas på        

hemsidan under fliken “Om skolan”- Datum och tider)  

 

Detta läsår har vi dans och rörelse som prioriterade mål inom kulturprofilen, områden som              

kommer att synliggöras i verksamheten både på skola och fritidshemmet. Har ni några tips              

kring detta så maila gärna. 

 

Vi har elever och personal som är nötallergiker och skolan är en nötfri zon! Vi ber er alla att                   

inte ta med eller skicka med någonting som kan innehålla jordnötter eller andra nötter.              

Detta gäller även vid utflykter! 

 

Föräldramöte blir torsdag 29/8 vecka 35 kl. 18.00-ca 19.00 då          

samlas i klassrummet på övre plan på Östra Park, välkomna! 

 
Utvecklingssamtal kommer vi att ha under veckorna 35 - 38. Det kommer att vara Birgitta               

eller Marie-Louise som är mentorer. Ni kommer att få mail med inbjudan och förslag på               

tider och besked på vem som blir mentor till ert barn. Vid samtalet fokuserar vi på                

terminens mål och allmän trivsel.  

 

Sjukanmälan görs till 0414-14465 och man anmäler varje sjukdag. 
 

 

https://nilsholgerssonskolan.se/klassbloggar/sjuan-2/
https://nilsholgerssonskolan.se/kalendarium-ar-7/


 

Skolskjuts 

För de elever som är bussburna till skolan får Ni som vanligt ett skolskjutskort, vilket lämnas ut                 

någon av de första skoldagarna. Det finns dock ändringar kring skolskjuts och önskar ni veta vad som                 

gäller för just ert barn kontakta administratör Anna Månsson 0414-446545 nhs@nhskolan.se  

Skolans elever åker den reguljära linjetrafiken och tidtabeller finns att hitta på www.skanetrafiken.se             

och får enligt Skånetrafiken resa första skolveckan till och från skolan utan busskort. 

Ledighetsansökningar 

Ledighet söks genom ledighetslapp som finns på hemsidan eller att få i skolan. Mentor får ge 3                 

dagars ledigt under ett läsår och om det gäller fler dagar är det rektor som beslutar.  

 

Enligt 7 kap. 18 § i skollagen är det rektor som beviljar kortare ledigheter för enskilda                

angelägenheter. Tidigare har det varit att mentorer beviljar 10 dagar per läsår, men det ändras from                

2018-08-20. Enligt delegation från rektor får mentorer på Nils Holgerssonskolan bevilja sammanlagt            

3 dagars ledighet under ett läsår. 7 dagar beviljas därefter av rektor/biträdande rektor och om det                

finns synnerliga skäl kan rektor bevilja ledighet som överstiger 10 dagar. 

Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de               

omständigheter som normalt bör beaktas kan särskilt nämnas frånvarons längd, elevens           

studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur            

angelägen ledigheten är för eleven. All ledighetsansökan ska vara skriftlig. 

 

Mobilfri skoltid 

Mobiler har en tendens att pocka på uppmärksamheten och pedagoger, skolledning och styrelse på              

Nils Holgerssonskolan har tagit beslut att mobiltelefoner inte ska användas under fritidstid, lunchtid             

och rastverksamhet. Sedan tidigare finns en policy att mobiltelefoner inte används under lektioner.             

Syftet med att hela skoldagen blir mobilfri är att vi vill skapa en bättre gemenskap, mer tid för                  

undervisning, en tryggare skolmiljö och bättre studieresultat på Nils Holgerssonskolan. 

Elever som har mobil med sig till skolan lämnar in den på morgonen och får den åter efter skoldagen                   

slut. Elever som går på fritids får mobilerna åter när de åker hem. Detta gäller från och med läsåret                   

2018-2019. Det kan finnas tillfällen när samtal är nödvändiga och då finns telefon i personalrummen. 

 

Aktuella telefonnummer: 

All personal har personliga mailadresser och nås på förnamn.efternamn@nhskolan.se 

Åk 5 - åk 9: 0414-14465 

Administration på Lilla Nisse: 0414-446545 

Rektorsexpedition 0414-14466 

Fritidsverksamheten: 076-3052536 

Skolsköterska Lena Pira, lena.pira@nhskolan.se 076-3052536 (tisdag -torsdag) 

Kurator Connie Prytz, connie.prytz@nhskolan.se 076-3106820 (måndag - torsdag) 

Strandpaviljongen: 0735-033462 

Marie-Louise Nilsson marie-louise.nilsson@nhskolan.se 

Birgitta Papp Krondahl birgitta.papp-krondahl@nhskolan.se 

 

 

Hälsningar 

Birgitta och Marie-Louise 
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