
 

Hej vårdnadshavare med elever i år 2! 
 

Hoppas att ni har en fin start på hösten. Eftersom vi befinner oss i en pågående pandemi 
gör vi i höst ett utskick istället för ett fysiskt möte för vårdnadshavare. Nedan följer 

information som jag vill att ni tar del av. 
 

Välkommen till år 2 
 

      Vuxna som Ert barn träffar under skoltid är 
● Jag, Erika Selin, klasslärare. 
● Marcus Henriksson, klassassistent. 
● Josefin Svensson, assistent. 
● Nalita Gulin, resurslärare. 
● Inga-Lill Ahlqvist och Diana Henriksson, 

idrottslärare. 

Åsele Centralskolas värdegrund 
 

● På Åsele Centralskola arbetar vi 
efter vår värdegrund - framtagen 
av elever, vårdnadshavare och 
personal 
 

● Nykelord i värdegrunden: ärlighet, 
respekt, trygghet, ansvar, arbetsglädje, 
arbetsro, omtänksamhet 
 

● Basregler i värdegrunden: 
○ passa tider 
○ stör inte andra 
○ använd vårdat språk 
○ skräpa inte ner 
○ ma med rätt utrustning till 

lektionerna 
○ närvara på lektionerna 
○ förbud mot kränkningar, 

trakasserier, diskriminering 
 

Om värdegrunden inte följs finns en tydlig 
konsekvenstrappa  

Plan mot  kränkande 
behandling/trakasserier/ diskriminering 
 
6 kap. skollagen (2010:800):  
6 § - skolan ska motverka kränkande behandling av 
barn och elever  
7 § - skolan ska genomföra åtgärder för att förebygga 
och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande 
behandling  
 
Åsele Centralskolas målsättning är: 
Att det råder ett lugnt och tryggt klimat samt god 
stämning mellan alla i skolan. Att vi visar varandra 
ömsesidig respekt. Att ingen utsätts för diskriminering, 
mobbning, kränkande behandling eller trakasserier. 

Skolplikt  
 
FN:s barnkonvention är från och med 1/1 
2020 lag i Sverige. I konventionen finns 
skrivningar om barns rätt till utbildning. 
Barns rättighet att gå i skolan motsvaras i 
Sverige av en skyldighet att delta i 
undervisning - skolplikt. 
 
Skollagen anger att alla barn som går i 
grundskolan har skolplikt. Det betyder att 
elever måste närvara på alla schemalagda 
lektioner samt är skyldiga att ta del av 
undervisningen.  
 
Vårdnadshavare ska se till att deras barn 
kommer till skolan och deltar i utbildningen, 
alltså att barnet fullgör sin skolplikt. 
 



 

 

Mer om skolplikt, frånvaro och ledighet: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=rqYH
fIxHrg4&feature=emb_logo  

Sjukfrånvaro 
 
Sjukfrånvaro ska meddelas av vårdnadshavare. 
Detta görs till Mona Strömqvist-Bengtsson på 
skolexpeditionen tel. 0941-14100 vid 
sjukfrånvaro, lärarrummet 0941-14126 
(7.45-8.00) eller via mejl till 
erika.selin@aselecentralskola.se  
 
Obs! Sjukfrånvaro ska meddelas varje dag eleven 
är frånvarande (ej enbart första frånvarodagen).  
 
Skolan är skyldig att kontakta vårdnadshavare om 
man inte har en giltig frånvaroanmälan. 
 

 

Ledighet 
 
Vårdnadshavare kan ansöka om ledighet 
för elev. Jag har rätt att bevilja max fem 
dagars ledighet/läsår. Ledighet utöver de 
fem dagarna beslutas av rektor. 
 
Vid all form av ledighet ansvarar du som 
vårdnadshavare för att ditt barn tar igen 
den undervisning som hen gått miste 
om. 
 
Ledighetsblankett finns på hemsidan. 
 

 

Information 
 
Ta för vana att läsa på Åsele Centralskolas 
hemsida.  
År 2 har en egen flik där ni ser vad som händer 
under veckan, idrottsschema och det vanliga 
schemat.  
Här skriver ni ut ledighetsblanketter, hittar 
matsedeln m.m 
 
 
 

 
www.aselecentralskola.se  
 
 
 
 

 
 
 

Vikten av att läsa - läsförståelse = en 
god förutsättning för att nå 
kunskapskraven 

- för att klara sina studier nu och i 
framtiden är det viktigt att läsa 

- en sjuåring har mellan 5000-7000 ord i 
sitt ordförråd 

- varje skolår ökar ordförrådet med ca 
3000 ord 

- ca 40 000 ord vid 15 år = ca. 10/dag  
- 17 åring som läst och lyssnat 

regelbundet = 50000-70000 ord 
- 17-åring som ej läst eller lyssnat 

regelbundet = 15000-17000 
- det räcker inte med att läsa i skolan = 

läs, lyssna och prata hemma! 
- Titta på länken Vet du om att du 

kan förändra ditt barn liv? 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&
v=X1nzc9P5MSA&feature=youtu.be&fbclid
=IwAR3qXxc8wb2GfOPsqExsT9oBKXsCJ

YkNxBtbJ3-zYUmc0yWB1CiydG3-NFo  
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Mobilfri skola 
 
Åsele Centralskola är mobilfri. Det innebär att 
mobiltelefoner inte är tillåtna på skoltid inom 
skolans (alla) områden/anläggningar. Målet med 
mobilfri skola är: 
 

● En trygg och fredad zon 
● Ökad fysisk aktivitet och bättre psykisk hälsa 
● Ökat fokus och inlärningsförmåga på 

lektionerna 
● Minskad mobbning, kränkningar och 

utanförskap 
● Ökat socialt samspel på rasterna 
● Ökad jämlikhet 

Mer om hur mobilen påverkar elever: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Z_tpSd-VVtc&fe

ature=emb_logo  

 

 

Övrig information 
Forum för samråd 
Fjolårets representanter för Forum för 
samråd var ordinarie Erica Sjölander 
och suppleant Anny Sundelin. På grund 
av covid blev det inga träffar så jag 
räknar med att Erica och Anny fortsätter 
att representerar år 2. 
 
Klassförälder 
Erica Sjölander fortsätter att vara ansvarig 
för klasskassan och att hon kan ställa upp 
som klassförälder även i år. 
Erica tänker att ni fortsätter med 50 kr för 
hela läsåret. 
Man kan antingen swisha till Erica på 
070-5434506, eller göra en banköverföring 
till konto 6272-96 393 742, och märka 
betalningen med sitt barns namn. 
Om någon förälder vill ställa upp att hjälpa 
Erica med fikat får ni gärna kontakta Erica. 
Utvecklingssamtal 
Kommer att ske via telefonkontakt. Jag 
skickar ut tid inför samtalet. 

KOM IHÅG: DU ÄR VIKTIG för DITT BARN och för oss 
som arbetar i SKOLAN! 
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