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Välkommen till Valemyrsskolan 
    

I detta häfte finns det viktig information till dig och dina föräldrar om Valemyrsskolan.  

På Valemyrsskolan går det ca 160 elever, från förskoleklass till årskurs 6. Fritidshem finns i 

anslutning till skolan.  

 

Kommunens mål 

Kommunens fokusområde för skolan är Lära för livet Lära för livet Lära för livet Lära för livet ----    alla skall lyckas i skolanalla skall lyckas i skolanalla skall lyckas i skolanalla skall lyckas i skolan, och vårt 

långsiktiga mål är att Strömstad år 2030 skall vara en förebild inom utbildning. 

För att nå detta fokuserar vi på tre områden: 

- Trygghet och studiero för alla elever. 

- Likvärdighet i utbildning och bedömning mellan kommunens skolor. 

- Ökat elevinflytande över utbildningen. 

Förtydligande pedagogik och tillgänglig lärmiljö Förtydligande pedagogik och tillgänglig lärmiljö Förtydligande pedagogik och tillgänglig lärmiljö Förtydligande pedagogik och tillgänglig lärmiljö     

    

I Strömstad har vi under två års tid utvecklat det kooperativa lärandet i undervisningen. Nu tar 

vi utvecklingsarbetet ett steg vidare och arbetar under en tre års period med förtydligande 

pedagogik i undervisningen och tillgänglig lärmiljö för eleverna. 
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Skolans organisation 

OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation    LärareLärareLärareLärare    ResursResursResursResurs    

 
Förskoleklass 

26 elever 
    

 
Lena Sand 
Elisabeth Sjöstrand 
 

 
Åsa Andersson 
Emma Winkler 
Ingela Wunsch 

 
Åk 1 

24 elever 

 
Bernardina Barrios 
Inger Böhn Olsson 
 

 
Shqipdon Beka 

 
Åk 2 

16 elever 

 
Anna Eriksson 
Cecilia Christoffersen -SVA 
 

 
Viking Törnblad 
 

 
Åk 3 

16 elever 

 
Ann-Cathrin Jern Niklasson 
Cecilia Christoffersen -SVA 
 

 

 
Åk 4 

27 elever 

 
Susanne de Báres 
Ligia Morales  
Caroline Westman 
Eva Brandberg – SVA 
 
 

 

 
 

Åk 5 

 
Silje Evertsson  
Erika Johansson 
Eva Brandberg – SVA 
 
 

 
 
Susanne Källsvik 
 

 
Åk 6 

 
Petra Adolfsson 
Eva Brandberg – SVA 
 

 
 
Fatma Ciftci 
 

Slöjd åk 3 - åk 6 
 

Anna-Carin Hammar 
Barbro Tobiasson  
 

 

Speciallärare 
 
 
Flexgrupp - Förberedelsegrupp (FBG) 
 

Pia H. Strömberg 
Tove Hübinette 
 
Päivi Johansson  
Helena Johansson  
 

 

Socialpedagog  
 
Skolvärd/Vaktmästare 

Linn Holden 
 
Hans Elfström 

 

  
Fritidspersonal 
 

Bläckfisken FBläckfisken FBläckfisken FBläckfisken F----2222    
Ingela Wunsch 
Shqipdon Beka 
Viking Törnblad 
Åsa Andersson  
Emma Winkler  

Polstjärnan 3Polstjärnan 3Polstjärnan 3Polstjärnan 3    ----    6666    
Susanne Källsvik 
Helena Costerdal 
Taher Rasouli 
 
 



 

 

 

 
5 

 

Elevhälsoteam EHT 
Skolans elevhälsoteam består av skolkurator, skolsköterska, specialpedagoger och rektor. Den 
breda kompetensen gör det lättare att tidigt planera det främjande och förebyggande arbetet 
och att kontinuerligt följa upp och utvärdera det.  
EHT personal är på skolan varje torsdag för att skapa ett nära samarbete med skolans övriga 
personal.  
    

    

Läsåret 2022 – 2023 

Höstterminen 202Höstterminen 202Höstterminen 202Höstterminen 2022222    Tis 16 augusti – tors 22 december 

Ons 11 januari – fred 9 juni 

 

Vårterminen 202Vårterminen 202Vårterminen 202Vårterminen 2023333     

Lovdagar för elevernaLovdagar för elevernaLovdagar för elevernaLovdagar för eleverna 

HT 202HT 202HT 202HT 2022222    V 38 22/9 1 dag 

 V 44 31/10 - 4/11 Höstlov 

VT 202VT 202VT 202VT 2023333    V 8 20/2 - 24/2 Sportlov 

 V 11 15/3 1 dag 

 V 15 11/4 - 14/4 Påsklov 

 V 20 19/5 1 dag 

 V 23 5/6 1 dag 

 

 

 
Rektor 

 
Mercedes Carnet 

 
072 141 36 10 

 
Speciallärare 

 
Pia H. Strömsberg 

 
0526- 194 45 

 
Skolkurator 

 
Marianne Wester 

 
072 147 76 28 

 

 
Skolsköterska 

 
Charlotta Niklasson 

 
070 212 25 23 

 
Skolpsykolog 

 
Kathya Falconi 

 
0526 - 194 78 

 
Skollogoped 

    
Linnea Tranell 

 
0526 – 19144 
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NP period i årskurs 3 

Skolan bestämmer när under den fastställda provperioden som de olika delproven ska 

genomföras. 

Matematik 13 mars 2023 - 17 maj 2023 

Svenska och SVA (svenska som andra språk) 13 mars 2023 - 17 maj 2023 

 

NP period i årskurs 6  

Svenska och SVA A Vecka 45 - 49: 7 nov – 9 dec 2022 

Svenska och SVA B1+C1 Vecka 11: tis 14 mars 2023 

Svenska och SVA B2+C2 Vecka 11: tors 16 mars 2023 

Engelska A Vecka 45 – 49: 7 nov – 9 dec 2022 

Engelska B Vecka 13: tis 28 mars 2023 

Engelska C Vecka 13: tors 30 mars 2023 

Matematik A Vecka 45 – 49:  nov 7 – 9 dec 2022 

Matematik B+C Vecka 17: tis 25 - april 2023 

Matematik D+E Vecka 17: tors 27 april 2023 
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Skolans maskot 
Elever och personal har tillsammans tagit fram en maskot för skolans värdegrund: Musen MANGO. 

 

Klass 
Varje elev går i en klass. Ibland delas den i små grupper för att kunna ge alla bättre stöd. Det 

är klassläraren som är ansvarig för klassen, men klassläraren har tät kontakt med 

specialläraren och specialpedagogen samt med andra lärare på skolan för att följa varje elevs 

utveckling.  

Från och med åk 3 har eleverna slöjd i mindre grupper på skolan. I åk 6 kommer även 

eleverna att ha två nya ämnen: Hemkunskap och moderna språk (spanska, franska eller tyska) 

på Strömstiernaskolan samt musik på Bojarskolan. Då kommer eleverna att ha andra lärare 

som inte undervisar på Valemyrsskolan.  

Utvecklingssamtal 
Klassläraren kommer att ta kontakt med dina vårdnadshavare i början av höstterminen och 

vårterminen för samtalet.  

Vi arbetar med elevledda utvecklingssamtal. Så eleverna har en viktig roll i sitt 

utvecklingssamtal. Mer om detta kommer läraren att berätta när det är dags för 

utvecklingssamtal.  

Klassråd 
En gång varje månad är det klassråd. På klassrådet tar eleverna upp klassens frågor 

tillsammans med sina lärare. Klassråden är en viktig möjlighet för eleverna att ta del i och 

påverka utformningen av sin egen utbildning.  
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Det är klassens representanter som leder klassrådet och är med i elevrådet.  

Protokollet från elevrådet skickas till klassläraren så att klassen får information om vad som 

beslutades i elevrådet.   

Elevinflytande 
Eleverna har ett löpande inflytande över utbildningens utformning och undervisningens 

innehåll via klassrådet.  På elevrådet har våra elever ett stort engagemang och inflytande över 

sin skolmiljö.  Elevrådsrepresentanterna för fram de frågor och tankar som tidigare har 

kommit upp på klassrådet.  Alla frågor tas på allvar.  

Vi är väldigt stolta över våra elevers engagemang på dessa möten.  

Schema 
I starten av varje termin har alla klasser ett schema. Schemat kan man också se digitalt, men 

ni kan be om att få hem en kopia. 

https://web.skola24.se/timetable/timetable-viewer/stromstad.skola24.se/Valemyrskolan/ 

Vikarie 
Om ordinarie läraren är sjuk eller ledig så brukar skolan sätta in en vikarie. Vikarie och annan 

personal på skolan är lika viktiga som klasslärarna. Vi lyssnar och respekterar varandra.  

Veckobrev 
Varje fredag eftermiddag skickar lärarna ut veckoinformation till föräldrar. Lärarna berättar 

hur veckan har gått men även om vad klassen kommer att jobba med veckan som kommer. 

De skriver även om eventuella läxor eller prov/test, mm.  

 

Läxhjälp 
Skolan erbjuder läxhjälp till alla klasser. Läxhjälpen är obligatorisk för barnen som går på 

fritids. Information om tiderna informeras via veckobrevet och ska även finnas i klassens 

schema.  

Bedömning 
Bedömningen varierar beroende på årskurs. Åk 1-5 

Vid övergripande bedömning av ett ämne är nivåerna: 

- Röd: Otillräckliga kunskaper utifrån elevens aktuella årskurs. 

- Ljusgrön: Godtagbara kunskaper utifrån elevens aktuella årskurs. 

- Mörkgrön: Mer än godtagbara kunskaper utifrån elevens aktuella årskurs. 

Betygsskalan från och med åk 6 
I grundskolan har betygsskalan sex steg: A, B, C, D, E och F.  

A är det högsta betyget och E är det lägsta godkända betyget. F är inte godkänt. 

Betyg ska sättas efter hela betygsskalan. Ditt barn har alltså möjlighet att få betyg A redan i 

årskurs 6.  
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Om det inte går att sätta ett betyg på grund av att ditt barn har varit borta för mycket från 

skolan markeras det med ett streck.  

TerminsbetygTerminsbetygTerminsbetygTerminsbetyg: Terminsbetyg sätts i årskurs 6 till och med årskurs 9. Terminsbetyget är en 

bedömning av de kunskaper ditt barn har visat fram till betygssättningen. 

SlutbetygSlutbetygSlutbetygSlutbetyg: Det sista betyget ditt barn får på vårterminen i årskurs 9 är ett slutbetyg för hela 

grundskolan. Det är detta betyg som man bifogar i ansökan till gymnasieskolan. 

Se på följande film för vårdnadshavare i grundskolan om betygssättningen: 

https://www.youtube.com/watch?v=MOKqtoy6UP4 

Vklass:  
Hösten 2022 ska alla Strömstads grundskolor börja använda Vklass som lärplattform, och för 

att hantera närvaro/ledigheter samt kommunikation mellan vårdnadshavare och skola. 

Inloggning på webb och i app 
Som vårdnadshavare kan du använda Vklass i datorns webb-

läsare (ex. Edge, Chrome, Safari). Du loggar in med Bank-ID 

på http://vklass.se eller bland kommunens övriga e-tjänster 

https://etjanster.stromstad.se/vklass 

Du kan också hämta Vklass app från AppStore eller Google 

Play till din mobil eller surfplatta. Appen är gratis, och du 

loggar in med BankID även i appen. Via appen får du 

otifieringar när det finns något nytt att läsa och ta del av i 

Vklass som rör ditt/dina barns studier. 

Uppgifter om dig och ditt/dina barn 
För att kommunikationen mellan dig och skolan skall fungera på bästa sätt, bör du registrera 

dina kontaktuppgifter - och hålla dem uppdaterade vid eventuella ändringar! 

 - På datorn väljer du Mitt konto (kugghjulet) uppe till höger. 

 - I appen väljer du den blå cirkeln med dina initialer uppe till höger, och sedan Inställningar. 

Glöm inte att välja Spara när du gjort ändringar! 

Har du flera barn som går i förskola, fritidshem eller grundskola eller om du har ett omyndigt 

barn på gymnasiet, så ser du alla dina barns uppgifter med en enda inloggning. 

Vårdnadshavare kan följa sitt barns kunskapsutveckling i programmet Vklass, som det finns 

mer information om på sidan Vklass grundskola. 

ObserveraObserveraObserveraObservera! Dina barns betygbetygbetygbetyg ser du fortfarande i IST:s program  och att om du har flera rollerflera rollerflera rollerflera roller 

så väljer du det vid inloggningen. 

Frånvaroanmälan 
I Vklass anmäler du enkelt frånvaro för ditt/dina barn. Frånvaroanmälan kan göras både på 

Vklass webbsida och i Vklass-appen. 

Du kan även ringa 010Du kan även ringa 010Du kan även ringa 010Du kan även ringa 010----888 70 50 888 70 50 888 70 50 888 70 50 för att anmäla frånvaro, där anmäler du för ett barn i taget. 

OBS! Har en elevs frånvaro som inte är anmäld kommer det efter lektionen att skickas ett 
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meddelande till någon av föräldrarnas mail, som talar om att barnet inte är i skolan. 

Meddelandet skickas även om eleven får sen ankomst till en lektion.  

Ledighet 
Det är rektorn som fattar beslut om ledighet i skolan. Det är viktigt att ledigheten planeras 

under lovdagar. Detta för att inte förkorta elevernas undervisningstid i onödan. Under tiden 

för nationella prov beviljas inte ledigheter. Det är via Vklass som du söker ledighet för dina 

barn.  

Föräldramöte, skolråd 
Vanligtvis har skolan ett föräldramöte under läsåret och ett skolråd per termin.  

IPad 
På Valemyrsskolan arbetar vi med Ipad.  Vid förlust eller om något går fel/sönder ska du 

kontakta vaktmästaren. Varje elev har en skolmailadress.  

Säkerhetskontrakt 
Undervisning i NO-sal och Slöjdsal är förknippade med säkerhetsrisker. För att minimera 
riskfaktorerna finns det regler som vi måste följa vid undervisning i NO-laborationer och Slöjd. 
På utvecklingssamtal går ni igenom kontraktet. Det gäller er som går i åk 3-6. 

Cyklar/sparkcyklar/elsparkcyklar 
Eleverna får cykla själva till skolan från och med åk 4 under förutsättningar att de använder 

cykelhjälm. Cykelställ finns i anslutning till skolbyggnaden.  

Sparkcyklar får inte förvaras i korridorer på skolan. Tar man med sparkcykel ansvarar man 

själv för den och kan parkera den (gärna låst) vid cykelstället, ej inomhus. 

Redan förra året uppmärksammade vi att det förekommer elever som tar sig till och från 

skolan med elsparkcykel. Antalet elsparkcyklar har ökat och vi behöver påminna vad som 

gäller innan det sker någon incident. Dessa fordon går fort och det har ännu inte hänt någon 

allvarlig olycka men vi befarar att det kommer ske om elever fortsätter att använda dessa till 

och från skolan, musik, HKK, språkvalet och badhuset. Det har hänt att elever kör flera på 

samma elsparkcykel samt utan hjälm och det är olagligt. Säkerheten går före allt annat för oss 

och därför så vill vi inte att eleverna ska använda elsparkcyklar alls under skoltid. Skoltid börjar 

8.15 på Valemyrskolan. 8.40 på onsdagar för eleverna i åk 6 som har språk på 

Strömstiernaskolan på morgonen.  Därför ärDärför ärDärför ärDärför är    det inte tillåtet att köra med elsparkcykel på det inte tillåtet att köra med elsparkcykel på det inte tillåtet att köra med elsparkcykel på det inte tillåtet att köra med elsparkcykel på 

Valmemyrsskolan under skolValmemyrsskolan under skolValmemyrsskolan under skolValmemyrsskolan under skol----    och fritidstid. och fritidstid. och fritidstid. och fritidstid.  

Till och från skolan är ett föräldraansvar.Till och från skolan är ett föräldraansvar.Till och från skolan är ett föräldraansvar.Till och från skolan är ett föräldraansvar.    

Kvarglömda och borttappade saker  
Kvarglömda och upphittade kläder samlas under en period. I slutet av varje termin lämnas de 

som är kvar till välgörande ändamål. Upphittade saker av värde som nycklar förvaras på 
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vaktmästeriet och kan hämtas ut mot beskrivning. 

Skolan ersätterSkolan ersätterSkolan ersätterSkolan ersätter    inga stulna/inga stulna/inga stulna/inga stulna/skadaskadaskadaskadadededede    värdesaker.värdesaker.värdesaker.värdesaker.  

Lunch 
Lunch serveras i skolans matsal och tiden för det finns på schemat. Vi tvättar våra händer 

ordentligt innan vi går in i matsalen. Att äta lugnt och ordentligt är också viktigt. Vi håller 

lunchtiderna så att alla hinner att äta men det är inte något problem om eleverna behöver 

mer tid för att kunna äta sin mat. Varje elev plockar undan efter sig och klassvärdar torkar 

borden.  

Specialkost 
Meddela klassläraren om behov av specialkost. Fyll i blanketten ”Anmälan om specialkost” 

och lämna in den till klassläraren. Blanketten finns på kommunens webbplats, under: E-

tjänster -> Barn- och utbildning -> Grundskola -> Anmälan om specialkost. 

Valemyr fritidshem 
Det är viktigt att ni som föräldrar har förståelse för placeringsgrunden för fritidshemmet.  

Placeringsgrund Placeringsgrund Placeringsgrund Placeringsgrund ––––    förvärvsarbete eller studier (barn 6förvärvsarbete eller studier (barn 6förvärvsarbete eller studier (barn 6förvärvsarbete eller studier (barn 6----12 år)12 år)12 år)12 år)    

• Barn till vårdnadshavare som arbetar eller studerar har rätt till fritidshemsplats. 

• Placeringstid grundas på vårdnadshavarens arbetstider eller studietider inklusive skälig 
restid. 

Fritidshemsplats vid föräldraledighetFritidshemsplats vid föräldraledighetFritidshemsplats vid föräldraledighetFritidshemsplats vid föräldraledighet    

Vårdnadshavare har inte rätt att behålla fritidshemsplats till sitt barn vid föräldraledighet. 

Platsen ska sägas upp.Platsen ska sägas upp.Platsen ska sägas upp.Platsen ska sägas upp.    

    

Fritidshemsplats vid arbetslöshetFritidshemsplats vid arbetslöshetFritidshemsplats vid arbetslöshetFritidshemsplats vid arbetslöshet    

Om någon av vårdnadshavarna är arbetssökande har man inte rätt att behålla 

fritidshemsplats till sitt barn. Platsen ska sägas upp.Platsen ska sägas upp.Platsen ska sägas upp.Platsen ska sägas upp.    

Detta betyder att om du/ni som vårdnadshavare arbetar eller studerar har ni rätt till 

fritidsplats. Du/ni går in på kommunens hemsida och hantera ansökningar och placeringar:  

https://etjanster.stromstad.se/oversikt/overview/191 

Valemyr fritidshem har två avdelningar. BläckfiskenBläckfiskenBläckfiskenBläckfisken    (F(F(F(F----2) 2) 2) 2) ligger i anslutning till 

förskoleavdelningarna med telefonnummer: 070: 070: 070: 070----243 44 81243 44 81243 44 81243 44 81    och    PolstjärnanPolstjärnanPolstjärnanPolstjärnan    (3(3(3(3----6)6)6)6) ligger 

framför skolans entré och har som telefonnummer: 072: 072: 072: 072----143 93 86143 93 86143 93 86143 93 86. . . . På Valemyrsskolan 

samarbetar förskola och fritidshem med öppningar och stängningar.  

Vi har alltid plats för era barn därför behöver ni inte försäkra er om några platser. Ni kan säga 

upp era platser när ni inte behöver den och ansöka när ni behöver. Det går fort att få en plats 

så ni behöver inte oroa er för en plats om situationen hemma förändras.  

Information om vilka dagar vi stänger finns på vår hemsida. Vi brukar i god tid, fråga er 

vårdnadshavare om behovet av tillsyn under lovdagar eller stängningar.  
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http://www.stromstad.se/barnochutbildning/fritidshem/stangningsdagar.4.4c0c8cb416fa89b

8fd65ab4.html 

Ordningsregler 
Skolans ordningsregler revideras regelbundet tillsammans med eleverna. Ordningsreglerna 
bearbetas i klassråd, elevråd samt tillsammans med pedagogerna. Ordningsreglerna beslutas 
av rektor och anslås efter genomgång av lärare i klassrummet. Se nedan. 

Plan mot kränkande behandling 
På skolan finns en plan som värnar rätten till likabehandling. Planen revideras varje år och 
beskriver skolans arbete kring dessa frågor. Aktuell plan finns på skolans hemsida. 

Skolans webbsida 
Vill du veta mer om skolan gå in på skolans webbsida:  
https://www.stromstad.se/valemyrskolan 

Skolans Facebook sida 
Besök gärna skolans Facebook sida där vi delar av olika händelser och allmän information. 

Gilla gärna vår Facebooksida 

https://www.facebook.com/search/top?q=valemyrsskolan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordningsregler på Valemyrsskolan 
 

Trygghet och trivsel 
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Vi bryr oss om, respekterar och är omtänksamma om varandra.  

Vi använder ett vänligt och vårdat språk. 

Ingen form av kränkande behandling eller diskriminering är tillåten.  

 

God studiemiljö 

Vi ger varandra arbetsro och lyssnar på varandra. 

Vi kommer i tid till lektionerna. 

Vi plockar undan efter oss. 

Vi är rädda om skolan och fritids samt skolans och varandras saker.  

 

Värdesaker och godis ska lämnas hemma. Eventuella stölder anmäls av vårdnadshavare.  

Ingen användning av mobiltelefoner inom skolområden. Lämnas in under skol och fritidstid. 

 

Ingen skall komma till skada 

Vi stannar inom skolans område. 

Vi går inomhus. 

 

Cykling till skolan på egen hand är tillåten från år 4, med cykelhjälm. Cykeln, sparkcykel 

parkeras på angiven plats. Cykling är inte tillåten på skolgården. 

 

Vi är snälla mot de djur som finns på skolans område. 

Vid undviker att kasta snöbollar på varandra för allas säkerhet. 

  

 

 

 

 

 

 

Skolgårdsregler - Valemyrsskolan 
 

Valemyrsskolans område att vara med på rasten:  
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• Stora berget upp till bänken, innanför röd markering. 

• Lilla berget, innanför röd markering. 

• Fotbollsplanen. 

• Framför Polstjärnan. 

Obs! Vi undviker att befinna oss vid branten på bergen samt i de stora stenarna eller den 

jordiga branten vid Strömstadslokalers materialförråd, dvs. mot Rådhusberget. 

Personalen fördelas i zoner enligt schema som finns i den fina rastkiosken. 

• Zon 1: Fotbollsplanen. 

• Zon 2: Mellanstadiet 4-6, (baksidan). 

• Zon 3: Lågstadiet 1-3, (framsidan). 

• Zon 4: Lilla berget & Stora berget 

Personalen ska: 

• Använda rastvärdsväst. 

• Umgås med eleverna och delta i aktiviteter om så är möjligt. 

• Känna till regler vid kompisgungan och Gagaboll. 

• Fritidspersonalen som är rastvärdar ska vara kvar ute när det ringer och se till att alla 

elever har gått in. 

För elever gäller: 

• Lyssna och respektera alla vuxna på skolan även om de inte är dina klasslärare.  

• Gå till personal om något händer, all personal är där för att hjälpa till.  

• Befinna sig inom gränserna. 

• Följa regler för spel och lekar. Fråga om hjälp om du är osäker.  

• Om röd flagga är uppsatt är det förbjudet att gå i berget. Detta för att förhindra 

olyckor och skador. Lärarna i Zon 4 och Zon 5 bestämmer när den röda flagga ska 

sättas upp.  

• Kastning av stenar och pinnar eller andra hårda föremål är förbjudet. 

• Vi undviker att ”skojbråka” eller ”skoja med varandra på fel sätt”. Nolltolerans!  

• Snöbollskastning är förbjuden samt stjärtlappsåkning vintertid är enbart tillåten i 

backen utanför 4 - 6. 

 

Med vänlig hälsning Med vänlig hälsning Med vänlig hälsning Med vänlig hälsning     
Mercedes CarnetMercedes CarnetMercedes CarnetMercedes Carnet    och all och all och all och all personalpersonalpersonalpersonal 


