	
  
	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

Humfryskolan
Tuborgsgatan 2
217 41 Malmö
Tel 040-6164040

Information till alla föräldrar
VT-13

Information om vårterminen 2013 på Humfryskolan
Vårterminen 2013
Lovdagar

7/1 – 11/6
18/2 – 22/2, 25/3 – 1/4, 10/5

Studiedagar

7/1, 14/3, 2/4,

Skolan börjar åter 2013-08-19

PRAO
Tiden för PRAO i åk 9 är v 9-10, i åk 8 v 15. Observera att PRAO är frivillig.

Sjukanmälan
Sjukanmälan görs av förälder innan klockan 8.15 på telefon 040-6164040. Om anmälan görs av
elev kommer föräldrar att kontaktas av mentor för kontroll av riktigheten i sjukanmälan. Ej
anmäld frånvaro registreras som ogiltig frånvaro.
Vi använder oss av frånvarorapporteringsprogrammet ”SchoolSoft” som ger er föräldrar möjlighet
att sjukanmäla via internet, kontrollera frånvaro och även se vilka mål som nåtts i de olika
ämnena. De av er som är intresserad av detta skickar ett e-mail med ert namn, mobilnr , elevens
personnummer och en giltig e-mail adress till: fredrikaman@humfryskolan.se

Utvecklingssamtal
Torsdagen 21/3 mellan 8.00 – 18.00 kommer alla utvecklingssamtal att hållas. Ni kommer att i
mitten av februari få hem information, från ansvarig mentor, om när ert utvecklingssamtal är
inbokat denna dag.

Ledighet
Ledighet för elev söks på speciell blankett, som kan fås av ansvarig mentor.
Ledighet beviljas upp till 10 dagar per läsår av ansvarig mentor. Enligt skolverkets
rekommendationer kan rektor besluta om längre ledighet än 10 dagar, men då krävs synnerliga
skäl för att en elev ska få så lång ledighet beviljad. Det ska göras en samlad bedömning rörande
elevens skolsituation inför ett beslut om längre ledighet.

Skolavslutning
Den 11/6 gör vi som vi alltid har gjort på Humfryskolan och har skolavslutningen på kvällen,
för att ge alla föräldrar möjlighet att vara med.

Busskort osv
Varje elev får själv stå för eventuell kostnad för att ta sig till och från skolan.

Frågor kring skolgången
Har ni frågor kring skolgången eller annat som ni vill prata om - vänd er alltid till ansvarig
klassföreståndare: Fredrik Åman, Henning Pettersson, Amani Taher, Hasse Kjellsson, Nasiba
Khamrayeva, Rose-Marie Möller eller Pernilla Gullstrand är klassföreståndare och det är dessa ni
möter under utvecklingssamtalet. Den ansvariga klassföreståndaren är alltid den som har den
samlade informationen.
Telefonnumret till Humfryskolan är 040-6164040. Det kan vara svårt att komma i kontakt i
med oss i personalen, eftersom alla är undervisande lärare. Men lämna ett meddelande på
telefonsvararen och vi lovar att så snabbt som möjligt ta kontakt med er.

Skolsköterska
Skolsköterska Kristel har mottagning tisdagar mellan 14.00 – 16.00

Kurator
Kurator Annika Kristland kommer att vara på skolan varje måndag.

Lärarkontakt
Maillista och telnr till lärarna:
Fredrik Åman: fredrikaman@humfryskolan.se telnr 040-6164042
Henning Pettersson: henning@humfryskolan.se telnr 040-6164044
Pernilla Gullstrand: pernilla@humfryskolan.se telnr 040-6164046
Amani Taher: amani@humfryskolan.se telnr 040-6164047
Nasiba Khamrayeva: nasiba@humfryskolan.se telnr 040-6164045
Rose-Marie Möller: rose-marie@humfryskolan.se telnr 040-6164043
Lina Landberg: lina@humfryskolan.se telnr. 046-4602054
Leonel Mendez: leonel@humfryskolan.se

Rektor
Hasse Kjellsson
040-6164041
hasse@humfryskolan.se

