
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Till alla vårdnadshavare på Arnljotskolan  
 
2022 08 22 
 
Varmt välkomna till ett nytt läsår här på Arnljotskolan. Här pågår förberedelserna för 
fullt och vi ser fram emot att träffa alla våra elever. Vid uppstarten av läsåret 2022-
2023 har vi 9 klasser, 200 elever och 34 pedagoger.  
 
Skolstart 25 augusti 
Skolan startar 25 augusti klockan 8.00. Skollunch serveras. 
 
Nya morgonrutiner i fritidshemmet 
Från måndag 29 augusti har vi nya morgonrutiner i fritidshemmet. Morgonfritids 
kommer att ha aktiviteter utomhus. Vi tänker att det är bra för elevernas lärande, 
trygghet och studiero att starta dagen med frisk luft, rörelse och lek utomhus.  
 
Följande gäller 
Om ditt barn har behov av omsorg före 7.00 lämnar du ditt barn inomhus. Elever som 
har behov av omsorg före 7.00 kommer att gå ut efter frukosten. Mellan 7.00-7.50 
lämnar du ditt barn utomhus. En pedagog kommer alltid att stå vid grinden mellan 
7.00-7.30 för närvaroregistrering i Tempus för elever som har behov av omsorg i 
fritidshemmet på morgonen. 7.50 ringer vi in och eleverna går in i skolan till 
respektive klassrum där en lärare möter upp eleverna. Klockan 8.00 när skolan startar 
sker närvaroregistrering i Dexter av lärare. Det är viktigt att barnen är klädda för 
utomhusaktiviteter vid lämning.  
 
Om vädret inte tillåter utomhusaktiviteter är fritidshemmet inne på grön avdelning. 
 
Digitalt närvarosystem i fritidshemmet i Tempus  
Vårdnadshavare använder Tempus för att registrera barnens vistelsetider på 
fritidshemmet. Alla ändringar av barnens tider gör du som vårdnadshavare i 
Tempus. För alla barns säkerhet är det inte tillåtet att vårdnadshavare ringer till 
avdelningen och ber personal skicka ut elever till parkeringen för att bli hämtade där. 
Fritidshemmet öppnar 06.30 och stänger 17.30. Vid behov av omsorg till 18.30 
behöver vårdnadshavare meddela detta i god tid i förväg.  På eftermiddagarna stänger  
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avdelningarna 16.30. Efter 16.30 vistas barnen utomhus eller på Grön avdelning.  
 
Vår vision 
Kunskap, trygghet och studiero 
Vi fortsätter arbeta aktivt med elevernas kunskapsutveckling mot målen i läroplan och 
skollag. Nedan ser du en skiss över målen i våra verksamheter. 
 
 
 

 
 
Prioriterade utvecklingsområden läsåret 2022-2023 
Vi arbetar med ständiga förbättringar och försöker hela tiden förnya och förbättra oss. 
Under läsåret 2022-2023 är våra prioriterade utvecklingsområden inom kunskap, 
trygghet och studiero samt tillgängliga lärmiljöer följande: 
 
Kunskaper 
Vi inleder ett intressant samarbete med Mittuniversitetet där vi i ett 
aktionsforskningsprojekt kommer fördjupa oss i olika undervisningsprocesser. 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
Trygghet 
Vi arbetar med ett aktivt och tydligt ledarskap, elevdelaktighet samt förbättrar våra 
rastvärdsrutiner. 
 
Studiero 
Vi fortsätter arbeta med PAX och tydliga lärandemål i läroplanen inom kunskaper och 
värden som följs upp tillsammans med eleverna.  
 
Tillgängliga lärmiljöer 
Vi förbättrar våra fysiska lärmiljöer. Varje avdelning (årskurs) kartlägger och förbättrar 
sina lärmiljöer utifrån elevernas behov.  

 
Stängda dagar fritidshemmet läsåret 2022-2023 
För att driva skolutveckling är det viktigt att all personal samlas för gemensam 
planering, uppföljning och utvärdering av vårt arbete här på skolan. Fritidshemmet är 
stängt dessa dagar. Har ni inte möjlighet att lösa barnomsorgen själva så erbjuds plats 
på annat fritidshem i kommunen. Tempus kommer att vara stängt dessa dagar. Om 
ditt barn har behov av omsorg dessa dagar ska du senast två veckor innan 
stängningsdagen mejla: johan.lindborg@ostersund.se och meddela att ditt barn 
behöver vara på fritidshemmet. 
 
Stängda dagar i fritidshemmet höstterminen 2022 
2022-11-01 tisdag på höstlovet 
2022-11-02 onsdag på höstlovet 
 
Stängda dagar i fritidshemmet vårterminen 2023 
2023-01-09  måndag 
2023-06-20  tisdag 
2023-06-21  onsdag 
 
Parkering 
All lämning och hämtning ska ske på stora parkeringen vid hälsocentralen. Använd 
parkeringstillståndet som ni får från era barns respektive avdelning. Det är för alla 
barns säkerhet absolut förbjudet att köra in på cykelbanan eller ”Kul och bus” för att 
lämna och hämta. 
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Specialkost 
Kom ihåg att lämna in blankett och läkarintyg till matsalen om ditt barn har 
specialkost. 
 
Föräldramöten höstterminen 2022  
2022-09-19 måndag  Åk 3 
2022-09-20 tisdag   Åk 2  
2022-09-21 onsdag  Åk 1 
2022-09-22 torsdag  FK  
 
Arnljotskolans broschyr 
Jag har bifogat ett informationsblad med viktig information om Arnljotskolan. Där kan 
ni läsa mera om skolans vision, lärande och arbetssätt, sjukanmälan, tempus, dexter, 
ledigheter, kontaktuppgifter till personal osv.  
 
Läsårstider 2022-2023 

• Höstterminen: 2022-08-25 –2022-12-21 

• Vårterminen: 2023-01-10 – 2023-06-16 

Lovdagar 

• Höstlov vecka 44  

• Jullov 22 december – 9 januari  

• Sportlov vecka 10  

• Påsklov vecka 15  

• Lovdag 5 juni  

• Lovdag 19 maj 

Med vänliga hälsningar 

Nina Magnusson, rektor Arnljotskolan 


