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Välkommen till Stocksunds RE 
 
 

                                                 

Till nya elever och vårdnadshavare 

läsåret 2018/2019 

Vi har i detta häfte samlat viktig information, som vi önskar att ni läser tillsammans. Viss 

information vill vi att ni skriver under och lämnar till mentorn. 

 
Information: 

Läsårsdata Sid. 3 

SchoolSoft Sid. 4 
G Suite Sid. 7 

Digitala verktyg                                                                                     Sid. 7 

Värdegrund och Regler på våra skolor Sid. 8 

 

 

 
Återlämnas till mentorn: 

Medgivande till publicering på Internet och övrig media                       Sid.10 

Tillstånd vid utflykt Sid.11 

Specialkost                                                                                            Sid.12 

Elevuppgifter Fritids                                                                               Sid.13 
Medgivande om publicering på Facebook – Fritids                               Sid.14 
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Vi önskar er varmt välkomna till Stocksunds RE! 
 
Sjukanmälan 

Sjukanmälan görs av vårdnadshavare i Schoolsoft varje dag. 

 
Policy om elev blir sjuk under dagen 

Om en elev blir sjuk under dagen skall eleven söka upp sin mentor. 

Mentorn gör en bedömning och om eleven skall gå hem kontaktas vårdnadshavare och eleven sjukanmäls  

av mentorn I SchoolSoft. 

 

Observera att det endast är skolsköterskan som få dela ut värktabletter som t.ex. Alvedon, Ipren osv. Det är 

bra om elever som får huvudvärk ofta och flickor som behöver smärtstillande medicin i samband med 

menstruation har med sig egna tabletter i väskan eftersom skolsköterskan inte alltid finns tillgänglig. 

 
Ledighet för elev 

Skollagen medger ledighet.  Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. 

Kortare ledighet kan beviljas av mentor (högst två dagar/läsår). Längre ledighet måste beviljas av rektor. 

Ledighetsansökan lämnas till mentor som   antingen tillstyrker eller avslår, och som därefter lägger ansökan 

till rektor för beslut. All form av ledighet ska beviljas i förväg. Det är då vårdnadshavares ansvar för missat 

skolarbete. 

Ledighet ges ej för elever i åk 3 och åk 6 under de nationella provens genomförande. 

 

Kontakt med skolan 

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med skolan. 

All personal nås på skolan via e-postadress:   förnamn.efternamn@danderyd.se 

 
 

Marie Altenberg 

Rektor 

 

 

about:blank
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Läsårsdata 2018/2019 
 

 
Höstterminen 2018 

Skolstart måndag 20 augusti 

Studiedag måndag 24 september  Fritidsöppet 

Höstlov v. 44 måndag 29 oktober – fredag 2 november 

Terminsavslutning torsdag 20 december 

 
 Vårterminen 2019 

Terminsstart Tisdag 8 januari 

Sportlov v. 9 måndag 25 februari - fredag 1 mars 

Påsklov v. 16 måndag 15 april – torsdag 18 april 

Lovdagar Onsdag 1 maj  

 
torsdag 30 maj - fredag 31 maj   Fritids öppet - fredag 

 
 

måndag 3 juni 

 
onsdag 6 juni – 7 juni.  Fritids öppet - fredag 

Läsårsavslutning Onsdag 12 juni 
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  SchoolSoft för vårdnadshavare/elev 

SchoolSoft är ett modernt, webbaserat, system som gör informationsutbytet mellan lärare, elever och 

vårdnadshavare enkelt, överskådligt och lättillgängligt. Detta innebär för dig som vårdnadshavare att du 

kontinuerligt kan följa ditt barns utveckling och få tillgång till all information som berör er – dygnet runt. Att 

vårdnadshavare ges chansen att i större grad ta del av elevens skoldag har visat sig öka elevens chanser 

att nå sina studiemål. Du håller dig uppdaterad via internet – enkelt och bekvämt. Välkommen till en  

öppnare skola! 

 
I SchoolSoft har du som vårdnadshavare/elev tillgång till bland annat: 

 
● Planeringar, uppgifter, provschema och resultat 

● Närvarorapportering  och  frånvaroanmälan (vårdnadshavare) 

● Ämnesmatriser och omdömen inför utvecklingssamtal och  IUP 

● Betyg 

● Nyheter och kalender 

● Utskrifter av schema och grupplistor 
 

Nedan följer en beskrivning av några av de mest grundläggande funktionerna i SchoolSoft. Det finns 

många fler funktioner i SchoolSoft som din skola kan välja att använda sig av. Kontakta din skola om du 

undrar över någon av  dem. 

 

         Logga in i SchoolSoft 

1. Ange adressen: sms.schoolsoft.se/danderyd I din webbläsare. 

2. Du få nu upp en inloggningssida. Välj  vårdnadshavare/elev 

 

3. Ange det användarnamn som du har fått från skolan (samma som ditt barns användarnamn). 

4. Ange lösenordet som du får från skolan. Elev-första skolveckan och vårdnadshavare vid första 

föräldramötet. 

5. Byt lösenordet till något som du själv kommer ihåg (minst 8 tecken varav minst 1 siffra). Det 

är viktigt att lösenordet hålls hemligt, även för ert barn. 

6. Om vårdnadshavare inte bor på samma adress så får varje vårdnadshavare ett eget lösenord. 
Bor ni på samma adress kan ni ha ett gemensamt lösenord. 
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Hjälp i SchoolSoft 
 

- symbolen längst upp till höger är klickbart och där finns hjälp om SchoolSoft. Om du klickar 

får du en hjälpsida om den sida du befinner dig på. Klicka på ”Visa hjälpmenyn” längst upp på 

denna   sida så ser du alla hjälpsidor om SchoolSoft. Om du klickar på böckerna till vänster så 

expanderar de   och visar olika hjälpsidor. Varje sida motsvarar en sida i systemet. När du klickar 

runt i SchoolSoft finns på varje sida och du kan få hjälp kopplad till den aktuella sidan. 

 

     Min Profil  

1. Gå till Min profil och kontrollera dina kontaktuppgifter. Om du behöver ändra dina 

kontaktuppgifter görs det i Danderyd24. Det är med de här uppgifterna skolan snabbt kan 

nå dig om något skulle hända. 

 

2. Det är viktigt att du anger en korrekt e-postadress. Då kan du skicka efter ett nytt 
lösenord om du har glömt ditt  gamla. 

 
3. Fältet Dölj min information för andra vårdnadshavare är markerat som standard. 

Detta för att personuppgiftslagen kräver att du aktivt väljer om dina adressuppgifter får 

visas för andra elever och vårdnadshavare. Om du inte avmarkerar denna flagga så 

kommer klasslistor och andra grupplistor inte innehålla dina kontaktuppgifter. 

 

       Frånvaroanmälan 

1. Klicka på Frånvaroanmälan under menyn NÄRVARO. 

 

2. För att anmäla frånvaro från en specifik lektion, markera Frånvaro från 

lektion, kryssa i aktuella lektioner och klicka sedan på Anmäl frånvaro. Om 

skolan tillåter kan du också lämna en kommentar till din  frånvaroanmälan. 

3. För att anmäla frånvaro en hel dag, markera Hel dags frånvaro, kryssa i aktuella 

dagar och klicka sedan på Anmäl frånvaro. Om skolan tillåter kan du också lämna en 

kommentar till din frånvaroanmälan. 

4. Observera att du enbart kan anmäla idag och framåt i tiden. För att anmäla bakåt i 

tiden måste du kontakta skolan  (mentor/administratör). 
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            Läs och skriv ett eventuellt eget omdöme under Elevdokument 

1. Klicka på Elevdokument under menyn ELEVDOKUMENT.   

2. Här visas alla aktiva och arkiverade elevdokument för ditt barn. Ett elevdokument är ett 

samlingsdokument där ämneslärare, mentor, elever och/eller vårdnadshavare kan lämna 

omdömen ämnesspecifikt eller allmänt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Om det är tänkt att du som 

vårdnadshavare ska lämna omdöme visas symbolen.         Klicka då på symbolen och svara på 

frågorna. Svaret syns för aktuell ämneslärare, mentor och elev (om det är valt). Om ämneslärare, elev 

och/eller mentor har lämnat ett omdöme och dokumentet är publicerat markeras det men en grön bock 

och du kan läsa omdömet genom att klicka på symbolen. 

 

     Läs ditt barns ämnesmatris/kursmatris 

 

1. Klicka på Ämnesmatris under menyn  ELEVDOKUMENT. 
2. Här visas ditt barns ämnesmatris med bedömningar gjorda av respektive lärare. 
3. Våra skolor använder sig av ”lokala” färdigheter och  steg 
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   Utropstecknet 

Om du ser ett   i SchoolSoft förväntas någon form av feedback från dig, exempelvis att du ska 

besvara en fråga eller en enkät. 

 

   Ytterligare frågor och funderingar 
 

1. Läs gärna den fullständiga manualen SchoolSoft för  vårdnadshavare 
som du hittar under Filer & Länkar/ Alla filer & länkar. 

 

2. Kontakta skolans ansvariga administratör för SchoolSoft, Lena Persson 

lena.persson@edu.danderyd.se 

 

3. Skolorna har även en hemsida 

(http://www.danderyd.se/Skolor/Stocksundsskolan-och-

Langangsskolan/), där Likabehandlingsplanen mm finns. 

 

 

 
 
 

   Google – G Suite 

Eleverna får i början av terminen en e-postadress   (förnamn.efternamn@edu.danderyd.se). 

Via e-post och G Suite  delar och samarbetar eleverna sina dokument och redovisningar med kamrater och 

lärare. 

All dokumentation sparas i ”molnet” och är då tillgängligt överallt där uppkoppling till Internet finns. 

 
 

  Digitala verktyg 

I årskurs F-3 har eleverna tillgång till iPads. 

Alla elever i årskurs 4-6 har en egen Chromebook eller MacBook Air. 

mailto:lena.persson@edu.danderyd.se
http://www.danderyd.se/Skolor/Stocksundsskolan-och-Langangsskolan/
http://www.danderyd.se/Skolor/Stocksundsskolan-och-Langangsskolan/
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Alla är lika mycket värda 
 

Vi respekterar varandra 

 

Ingen ska behöva känna sig utanför 

 

Vi är snälla och hjälpsamma mot varandra 

 

Vi talar vänligt till varandra 

 

    

Värdegrund och Regler på Stocksunds RE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Vi håller vår skola fin och städar både ute och inne. 

● Vi följer uppmaningar från vuxna på skolan. 

● Vi passer tider. 

● Vi går inomhus. 

● Vi är ute alla raster. 

● Vi ställer skor och hänger ytterkläder I kapprummen. 

● Vi äter inte godis eller tuggummi I skolan. 

● Vi har mobiltelefoner avstängda hela skoldagen. 
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          Rastregler 

 

● Vi följer vuxnas uppmaningar. 

● Vi är utomhus på rasterna. 

● Vi använder oss av ett vårdat språk. 

● Under skol- och fritidstid stannar vi inom skolans område. 

● Vi spelar fotboll på fotbollsplanen (undantag för F-klasser som får 
spela på anvisade platser med mjuk boll). 

● Vi visar hänsyn till varandra och stör inte andras lekar. 

● Vi åker kana sittande på anvisad plats. 

● Vi får inte kasta något som kan skada. 

● Vi är på skolgården under rasterna, inga elever får vistas på trädäcket 
4eller bakom barackerna under rasterna. 
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Medgivande till publicering på Internet och annan media årskurs F-6 

Lagen om hantering av personuppgifter, GDPR, föreskriver att publicering av namn och bilder på 

personer måste ske med dessas medgivande. 

Vi tänker aldrig publicera kränkande bilder av något slag och bilder där elever förekommer publiceras 

endast då eleverna befinner sig i normala skolsituationer. I de flesta fall handlar det om gruppbilder 

utan namn. 

Fyll i blanketten och lämna den till mentorn. 

Jag accepterar att mitt barns  
( markera med ett X) 
 

 

 Namn 

 Foto på gruppbilder 

 Individuellt foto 

 Film 

 

 

publiceras på Stocksunds- och Långängsskolans webbplats, på Facebook och Instagram  

eller i annan media. Genom att markera alla fyra alternativ tillåter jag publicering av både  

namn och bild, även där man med hjälp av detta kan identifiera mitt barn. 

Detta medgivande kan när som helst återtas, skriftligt såväl som muntligt. 
 
 
 
  

Elev                      Klass 
 
 
 
 

Ort                     Datum 
 
 
 
 

Vårdnadshavarens  underskrift 
 
 
 
 

Namnförtydligande 
 
 
 
Återlämnas till mentor. 
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Tillstånd 

 
Vid många tillfällen händer det att skoldagen avslutas på andra platser än I skolan. 
Många elever önskar då att få gå direkt hem istället för att först gå tillbaka till skolan. 
 
För att detta ska fungera så smidigt som möjligt ber vi att ni markerar med ett kryss I vilka fall 
ditt/ert barn har tillstånd att gå direkt hem. 
 
Vi önskar också att ni markerar om ditt/ert barn har tillstånd att gå hem under skoldagen för att 
hämta glömda böcker, gymnastikkläder, etc. 
 
 
Ja, mitt/vårt barn_________________________________________har tillåtelse att gå 
  
direkt hem från: 
 
 

 Danderyds T-banestation 
 

 Mörby tågstation/Stocksunds tågstation 
 

 Mörbybadet 
 

 Stockhagens IP 
 

 “Stockanskogen” 
 

 Mörbylundskogen/Sjukhusängen 
 

 Vid studiebesök och utflykter har mitt/vårt barn tillåtelse att åka bil med skolpersonal/annan 
förälder 
 

 Mitt/vårt barn har tillåtelse att gå hem under skoldagen för att hämta glömda saker 
 

 
 
 
 
 

Datum:____________________________ 
 
 
 
Vårdnadshavare:____________________________________________________ 
 
 
 
Namnförtydligande:_________________________________________________________ 
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