
 

 

Läsåret 2020-21 

 

 

En skola där alla elever har rätt att lyckas! 

 

”På Tryde friskola arbetar elever, personal, vårdnadshavare och styrelse nära 

varandra. Vår skola ska vara en plats där man finner glädje, trygghet, gemenskap 

och där alla känner alla. Vi vill att varje elev ska känna tilltro till sin egen förmåga, 

våga utveckla sina ideér och bygga kunskap som håller för livet.” 

    Tryde friskolas verksamhetsidé  

 



Äntligen är det dags för skolstart - hjärtligt välkomna till ett nytt läsår! 

 

 
 

 

Vattendroppen ska inte enbart symbolisera vädret första halvan av sommarlovet, utan 

höstens temaområde – Vatten! De fyra elementen Vatten, Luft, Eld och Jord är skolans 

temaområden kommande fyra terminer och kommer att länka samman skola, fritids, 

elever och personal ytterligare och öppna upp nya vägar för elevernas lärande. Mer 

information om detta kommer lite längre fram på höstterminen, men redan första 

skoldagen kanske eleverna märker något av temat…??? 

Som vanligt vid skolstart firar vi. Flaggan hissas, ballonger smyckar träden, blommor i 

klassrummen, musik på skolgården och glass till eleverna - precis så som en skolstart 

ska vara. Eleverna ska längta efter att börja skolan – för det gör vi. Detta läsår har alla 

elever fått nya stolar. Det är en viktig del av deras lärmiljö. Vi börjar också successivt 

att byta ut till ledbelysning i klassrummen. Åk 4 är först ut. 

All personal är på plats och vi har fullt i samtliga klasser. På skolan går nu 142 elever 

och vi har drygt 20 personal. Vi är en skola att räkna med…Ständigt nya förfrågningar 

från elever och personal som vill börja hos oss. Det gör oss stolta, men ökar också 

förväntningarna på oss. 

Vi har två nya medarbetare i personalgruppen, Fartuun som är lokalvårdare och Pia 

som kommer att arbeta som lärarassistent. Vi önskar dem välkomna och hoppas att 

de ska trivas hos oss. 

Här nedan följer information som är viktigt att ni känner till inför skolstart. Om det är 

något ni undrar över så kom gärna in om på skolan, ring eller maila. 

Notera att skoltiderna är ändrade på grund av nya busstider. 

  

Läs gärna Planen mot diskriminering och kränkande särbehandling. Den nya 

versionen för 2020-21 kommer inom kort på vår hemsida. 

 

 

…för övrigt anser vi att alla elever har rätt att lyckas i skolan! 

   

    Anette Strid 

    Rektor 

  



Läsårstider 2020/2021 
 

Höstterminen 2020: 
Terminstid: 19/8-18/12 
 
Lovdagar och studiedagar under terminen: 
15-16/10, 1/12, samt v. 44 
OBS: fritidshemmet är stängt för utbildning d. 15/10 (OBS ändrad tid) 
 
Vårterminen 2021: 
Terminstid: 11/1-15/6 
 
Lovdagar och studiedagar under terminen: 
Sportlov: v. 8 
Påsklov: v. 13 
13-14/5, 17/5 
OBS Fritidshemmet är stängt för utbildning d. 7/1 och 16/6 

 
 

Skoltider  

Förskoleklass - årskurs 2: 

Måndag, tisdag, torsdag, fredag: 8.00 – 13.15, onsdag 8.00 – 13.35 

Årskurs 3: 

Som ovan, förutom torsdagar kl. 8.00-15.10 

Årskurs 4-6: 

Som ovan förutom tisdag och torsdag kl. 8.00-15.10 

Notera att lektionerna börjar kl. 8.00.  

 

 

Sjukanmälan 

Sjukanmälan ska göras före kl. 7.45 på telefonnummer 0723-69 96 84 (Fjärilens 

telefon). Om ni sms:ar uppge barnets namn och årskurs OBS ej sjukdom.  Ni måste 

meddela varje dag som eleven är sjuk, men även vid annan frånvaro som t.ex. vid 

snöhinder. Viktigt är att ni får en bekräftelse från skolan att vi fått informationen. 

Förändringar som sker efter 7.45 ska meddelas via sms på ovan nämnda 

telefonnummer före kl. 12.30, eller med lapp i fritids postlåda. Undvik att ringa. 

 

 

Olycksfallsförsäkring 

Tomelilla kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring med Länsförsäkringar. 

Försäkringen gäller för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom 

Tomelilla kommuns verksamhetsområde. Försäkringen gäller dock inte vid sjukdom. 

För mer information se vår hemsida. 

 



www.trydefriskola.se 

Information du behöver som förälder finns på hemsidan. Där hittar ni bl a 

ledighetsansökan och städschemat. Klassflikarna är lösenordsskyddade. Du får 

inloggning av ditt barns mentor. 

 

Bussar 

Information om skolskjutsar hittar ni på kommunens hemsida www.tomelilla.se under 

rubriken Barn och Utbildning. Ni kan även ringa Eva Johansson 0417-18222. Hon är 

ansvarig för skolbussarna. 

Hämtning och lämning 

När ni lämnar och hämtar era barn parkerar eller stannar ni på grusplanen vid 

omklädningsrummen. På parkeringen framför skolan är det ej tillåtet att parkera 

kl. 7.30-15.30 då skolbussar och mat/varutransporter har företräde och för 

elevernas säkerhet. Notera att skolans tillsynsansvar för våra elever är från kl. 

7.50 förutom för elever som åker buss eller är på fritidshemmet. 

 

Elevkort  

Alla vårdnadshavare ska fylla i nya elevkort med aktuella uppgifter. Fyll i och lämna in 

så fort som möjligt.  

Har era barn matallergi så ska läkarintyg lämnas till köket omgående så att ert barn får 

rätt kost. Om ert barn behöver ta medicin under skoldagen eller har allergier där 

mediciner behövs i ett akut skede, ska en egenvårdsblankett fyllas i.  Den finns på 

hemsidan och lämnas till mentor inför varje läsår/sjukdomsperiod. Både mentor 

och fritidspersonal ska informeras om medicinen. 

 

Covid 19 

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och kommer att fortsätta med våra rutiner och 

restriktioner som bl a är: 

-Hämtning och lämning av barn sker utomhus 

-Eleverna hämtar sin lunch och äter i klassrummen (eller utomhus). 

-Eleverna vistas så mycket som möjligt utomhus. 

-Elever och personal håller avstånd. 

-Inget ombyte och duschning under idrottslektionerna. 

-Vid minsta symtom ska personal och elever stanna hemma. Två symtomfria dagar 

före återgång till skola. 

Föräldramöte  

Med anledning av Covid 19 kommer vi inte att ha möjlighet att bjuda in till föräldramöten 

på skolan som tidigare år. Mer info kommer. 

Utvecklingssamtalen  

Med anledning av Covid 19 kommer utvecklingssamtalen att erbjudas digitalt eller 

utomhus. Mer info om detta får ni av mentor. 

 

http://www.tomelilla.se/


 

Idrott 

På torsdagar har eleverna i åk 1-6 idrott. Vi kommer, som förra året att ha två klasser 

parallellt lagda med idrott samtidigt. Anders och Lotta A kommer att ansvara för 

idrottsämnet. 

På fredagar har förskoleklassen rörelse med Markus och Lilian. 

Vi är ute så länge vädret tillåter (oftast fram till höstlovet). Information kommer ut 

veckan innan vi börjar ha idrott i Onslunda sporthall. Förskoleklassen fortsätter ha 

rörelse på skolgården hela året och byter inte om.  

 

Fritids öppettider 

Fritids kommer att både öppna och stänga på Fjärilen. Det innebär att eleverna går till 

sina ordinarie kapprum och hänger av sig, sedan går eleverna upp till Fjärilen.  

Fritidshemmet öppnar kl. 06.00 och stänger kl. 18.00. Föräldrarna skriver in barnets 

ordinarie schema i kommunens schemasystem Dexter. Vid bekymmer med Dexters 

inloggning kontakta Linda Ekelund på Tomelilla kommun 0417-182 16. Tillfälliga 

ändringar av fritidstider görs antingen i skoldagboken eller via lapp i lådan utanför 

Fjärilens fritids. 

Torsdagen den 15/10, 7/1 och d. 17/6 är fritidshemmet stängt pga  

utbildning/planering.  

 

GDPR, personuppgifter och samtycke. 

För att ge Er som vårdnadshavare en tydlig och transparant bild, har vi ett dokument 

där vi förklarar vilka tjänster vi har och hur personuppgifter hanteras på vår skola. Vi 

har gjort en förkortad och en mer utförlig version. Båda finns på hemsidan, under 

rubriken FAQ. Nya vårdnadshavare, samt de som vill göra ändringar ska även fylla i 

en samtyckesblankett (tillsammans med barnet) där ni godkänner vad vi får publicera 

kring ert barn. Det är endast sådant som inte är av nödvändig karaktär för att bedriva 

skola och undervisning vi tar in samtycke för. Detta finns också på hemsidan under 

rubriken FAQ. 

 

Elevfotografering:  

Tisdagen d. 25/8 kommer eleverna att fotograferas. 

I år blir det endast porträttfotografering som sätts samman som en porträttkatalog 

gemensamt med kommunens skolor. 

Kod kommer att skickas hem till er ca: 2 veckor efter fotografering, saknar någon koden 

så kontaktar ni Collage Foto på info@collagefoto.se eller 019-611 10 30. 

Vid privat fotografering under skoltid ska i möjligaste mån endast eget barn kunna 

identifieras på fotot. 

 

 

 



Ledighet 

Elever i förskoleklass-årskurs 6 har skolplikt, men kan beviljas kortare ledighet. Det 

förutsätter att eleven i möjligaste mån tar igen missad undervisning, vilket är 

vårdnadshavarnas ansvar. Vi ser helst att resor och semestrar förläggs till de lovdagar 

och skollov som finns under läsåret.  Ledighetsansökan finns på Tryde Friskolas 

hemsida under rubriken FAQ och ska lämnas i god tid innan ledighet. Enligt Skollagen 

kan en elev vara ledig en kortare period för enskilda angelägenheter. Exempel på 

enskilda angelägenheter kan vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. 

Med kortare ledighet avses totalt högst tio skoldagar per läsår. Rektor är skyldig att 

informera elevens hemkommun om frånvaron överstiger 10% (även ledighet 

inkluderad). 

Åk 3 har nationella prov under veckorna 11-20.  

Åk 6 har nationella prov under veckorna 45-50, samt vecka 6, 12 och 17. Under 

dessa perioder beviljas ingen ledighet. 

Vi ser helst att ni undviker att ta eleverna lediga i samband med uppstarten av 

terminerna. 

 

Modersmålsundervisning 

Om era barn har rätt till och om ni önskar modersmålsundervisning finns 

ansökningsblankett på Tomelilla kommuns hemsida.  

 

Allergier: 

Vi ber er respektera allergier på skolan och inte låta eleverna ha med mellanmål med 

nötter, mandel eller sesamfrön. 

 

Medlem 

Vi ser gärna att ni är medlem i Tryde friskolas ekonomiska förening. För att bli 

medlemmar betalar ni in 400 kr/familj (engångsavgift) på bankgiro 5652-8912. Uppge 

namn, adress och mailadress. Då får ni information om styrelsens arbete hemskickat 

via mail och ni får även rösta vid årsstämman. 

 

Fixardagar 

Alla föräldrar är välkomna att hjälpa till vid fixardagarna. Styrelsen kommer i år 

att ha ett annorlunda upplägg med tanke på Covid 19, men vi hoppas att ni ändå 

har möjlighet att bidra. Er hjälp är värdefull. 

-Tisdagen d. 8/9 kl. 17.30-20.30 

-Torsdagen d. 10/9 kl. 17.30-20.30 

-Lördagen d. 12/9 kl. 9-12 

Medtag egen fika. I år endast vuxna eftersom vi begränsar till 50 pers/tillfälle. 

Mer info kommer. 

 

 



Personal 

Vi som arbetar på skolan detta läsår är:  

 

Anna Bondesson mentor fsk-klass 

Maria Gjöderum mentor åk 1 

Malin Andersson  mentor åk 2 

Lotta Mårtensson mentor åk 3  

Helen Rosberg  mentor åk 4 

Fredrika Wahlström mentor åk 5 

Eva Månsson mentor åk 6 

Fredrik Larsson musik, ma, NO och IT-ansvarig 

Anders Nilsson idrott, ma, samt fritidshem 

Lena Persson fritidspedagog 

Lotta Andersson fritidspedagog, bild och idrott  

Markus Palmgren fritidspedagog  

Jeanette Persson hemkunskap, bild, SO och resurspedagog, 

Lilian Andersson resursassistent, fritidshem, slöjd åk 3 

Annika Kellgren resursassistent, fritidshem 

Ida Rohlin  resursassistent 

Jessica Bergsten resursassistent 

Isabell Nilsson pedagogisk resurs, fritidshem 

Pia Nyberg  lärarassistent 

 

Lena Möller  textilslöjd på Byavångsskolan 

Roland Persson träslöjd på Byavångsskolan 

 

Elevhälsa 

Stina Nilsson  specialpedagog 

Ann-Kristin Persson skolsköterska (tisdagar) 

Ingemar Jönsson  skolpsykolog 

Oskar Jönsson kurator (tisdagar) 

 

Kök/vaktmästeri/lokalvård 

Petra Nilsen  kök och administration 

Peter Hammar  vaktmästare  

Fartuun Ahmed  lokalvård 

 

Skolledning 

Anette Strid  rektor  

Stina Nilsson  biträdande rektor 

 

 

Personalen nås på mail:  fornamn.efternamn@trydefriskola.se  



 
 

 

 

 

Varmt välkomna till ett nytt läsår! 

 

Personalen på Tryde friskola/ Rektor Anette Strid 

 

Besök gärna vår hemsida: www.trydefriskola.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trydefriskola.se/

