VISTELSETIDER
MORGON- OCH STÄNGNINGSFRITIDS
Barnets namn			
Personnummer
Årskurs

Mitt barn har behov av tillsyn förre 07:45 (vi öppnar kl. 06:30)
Mitt barn har behov av tillsyn efter 16:00 (max till kl.18:00)

Vistelsebehov morgonfritids udda veckor (ange ankomsttid)

MÅNDAG          TISDAG          ONSDAG          TORSDAG          FREDAG

Vistelsebehov morgonfritids jämna veckor (ange ankomsttid)

MÅNDAG          TISDAG          ONSDAG          TORSDAG          FREDAG

Vistelsebehov stängningsfritids udda veckor (ange hämtningstid)
MÅNDAG          TISDAG          ONSDAG          TORSDAG          FREDAG

Vistelsebehov stängningsfritids jämna veckor (ange hämtningstid)
MÅNDAG          TISDAG          ONSDAG          TORSDAG          FREDAG

Datum

Ort

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Vid undantag eller ändring kontakta personalen minst 24 timmar innan via SMS eller mejl.

FOTO OCH FILMTILLSTÅND
Till målsmän/föräldrar för elever vid Vetenskapliga Skolan
Skolan står i startgroparna för att förbättra sin interna och externa kommunikation. Vi kommer
bl.a. att starta en ny skoltidning. Målsättningen är att stärka sammanhållningen och göra
mer synligt vad som händer på skolan för elever, föräldrar och personal. Vi vill att alla
ska bli inspirerade och känna sig mer informerade. Av samma skäl har vi en ny hemsida,
och aktiviteten på sociala medier kommer att öka. Bilder och videos är viktiga och roliga
inslag i det arbetet. Vi ber dig som målsman därför om tillstånd att fotografera och filma
ditt/dina barn för dessa ändamål. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande. Allt
som publiceras kommer att kontrolleras av skolans personal och kommentarfälten på våra
sociala medier kommer att övervakas mot kränkande innehåll.
Sätt kryss (X) för vilket alternativ du väljer och skriv under.
Mitt barn får fotograferas för publicering på skolans hemsida och skolans sociala medier.
Mitt barn får fotograferas för publicering i skoltidningen.
Mitt barn får inte fotograferas.

Barnets namn			
Personnummer
Årskurs

Datum

Ort

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Namnförtydligande

Namnförtydligande

ALLERGIFORMULÄR
FOTO

Barnets namn			
Skola
Årskurs
Föräldrar/kontaktperson
Telefon arbete/mobil

Telefon hem

Datum

Ort

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Kontaktinformation Elev
Till målsmän/föräldrar för elever vid Vetenskapliga Skolan
Det är viktigt för oss att ha aktuella uppgifter för att vid behov kunna få kontakt med er.
Vid byte av mailadress, telefonnummer eller bostad är det mycket viktigt att skolan får veta
detta.

Barnets namn			
Personnummer
Årskurs

Vårdnadshavare 1

Namn

Adress

Telefon hem

Telefon arbete

Telefon mobil

E-post

Vårdnadshavare 2

Namn

Adress

Telefon hem

Telefon arbete

Telefon mobil

E-post

Annan anhörig/kontaktperson

Namn

Adress

Telefon hem

Telefon arbete

Telefon mobil

E-post

VÄRDEGRUND

GLÄDJE

Jag vill vara en person på Vetenskapliga Skolan som vågar växa och ge energi
– då kommer andra också att göra det! Min inställning är avgörande för hur kul
vi har tillsammans!

RESPEKT

Jag skall se, lyssna och alltid försöka förstå mig själv, personal, våra barn och föräldrar.

ATTITYD

Genom att jag tänker positivt bidrar jag till en harmonisk, glädjefull atmosfär för oss på
Vetenskapliga Skolan. Jag vill se allt som möjligt!

ANSVAR

Det är mitt ansvar att förstå och göra det som förväntas av mig. Genom ordning
och reda skapas trygghet och harmoni.

