
 
 
 

 
 

Informationshäfte vårdnadshavare 
Lucksta skola läsåret 22/23 

 
Välkommen till Lucksta skola och läsåret 2022/2023! 

Vi är den lilla skolan med det stora hjärtat som ger barnet de största möjligheterna. 
På Lucksta skola kombinerar vi den mindre skolans styrkor med närhet och ett 
relationellt förhållningssätt där alla barn är allas barn samtidigt som vi vill ge barnen 
den allra bästa utbildningen. Oavsett om det är i barnets inledande skolresa i 
förskoleklass eller sista året på mellanstadiet innan det spännande högstadiet tar vid 
blir du som elev på Lucksta skola sedd och mött precis där du är. Det är vårt uppdrag 
att utveckla alla barn så långt som möjligt och vi är lika delar stolta och glada över att 
ha fått det ansvaret.  

På Lucksta skola arbetar vi både digitalisering i framkant parallellt med att vi värnar 
om närmiljön genom att till exempel besöka skolskogen eller hembygdsgården. Vi 
prioriterar barns behov av rörelse, motion och friluftsliv och kommer under läsåret 
22/23 samarbeta med RF Sisu och deras rörelsesatsning i skolan. Vi är också sedan 
länge deltagare i Grön Flagg. 

Välkomna till ett nytt läsår med oss på Lucksta skola! I detta häfte hoppas vi att du 
hittar nyttig information du kan behöva. Vi värdesätter också den nära samverkan 
och dialogen med er vårdnadshavare, så tveka inte om ni har frågor, funderingar 
eller förslag! 

Sofia Hård med personal 

Lucksta skola 



 
 
 

 
 

Information 

Arbetslag och kontaktuppgifter 
Lucksta skola är indelat i tre arbetslag där F-3 samt fritidshem har verksamhet i 
trähuset och 4-6 har verksamhet i stenhuset. Pedagoger på fritidshem undervisar 
också i olika ämnen samt har särskilt ansvar kring skolans rastverksamhet. 
Elevhälsoteamet leds av rektor där kurator och skolsköterska också arbetar på 
Matfors skola. Utöver arbetslagen har Lucksta skola också följande funktioner: 
Mikael Ekstedt, vaktmästare samt Susanne Gidlund, administratör.  

 

Arbetslag F-3 
Tel: 073-0652250 

Arbetslag 4-6: 
Tel: 073-0630187 

Arbetslag 
fritidshem: 
Tel: 070-1907046 

Elevhälsoteam: 

Anna-Lena Nordberg 
(Förskoleklass) 

Jimmie Nordberg  Sara Högman Petter Jonsson (speciallärare) 

Ulrika Åström (Årskurs 1) Maria Blomqvist Alf Bergström Lotta Melkersdotter-Sahlberg 
(specialpedagog) 

Lisa Wiklund (Årskurs 2) Thomas Boström Vanja Olsson Ida Bergfeldt (skolsköterska) 
Tel: 073 035 32 64 

Jeanette Persson (Årskurs 3) Hansa Danielsson Zarah Skoglund  Tony Johnson (kurator) 
  

Eva Hansson  Sofia Hård (rektor) 
Tel: 072-147 53 71 

  
Johanna Strid 

 

  
Ulla-Britt Wennman 

 

 
Vklass och frånvaroanmälan 
Via Vklass tar du del av ditt barns schema och lektioner. Det är också via Vklass du 
frånvaroanmäler vid sjukdom, tandläkarbesök m.m. Kom ihåg att vid frånvaro anmäla 
varje dag ditt barn är frånvarande. För gällande riktlinjer kring förhållningssätt för 
Covid -19 hänvisas till rekommendationer från Region Västernorrland samt 1177. 

 
Vklass är också den plattform vi som skola använder för kommunikation. Här kan du 
nå alla oss i personalen via meddelanden. Här skickar vi också ut veckobrev och 
annan information. Här bokar du också tid för utvecklingssamtal samt kan ta del av 
ditt barns utveckling mot målen. 

 

  



 
 
 

 
 

Läsårstider, studiedagar och APT 
Skolan börjar onsdagen 
den 24 augusti 8.00 för 
samtliga elever. Därefter 
följer eleverna ordinarie 
schemas start och sluttider. 
Se aktuell årskurs schema 
och tider i Vklass. Nedan är 
läsårets lediga dagar och andra viktiga datum. Skolan är restriktiva kring ledighet 
utanför skolloven, men vid behov av lediga dagar kommuniceras detta med mentor 
och vid behov rektor.  

Vi vill främja elevens skolnärvaro och ser med fördel att resor och liknande i största 
möjliga mån förläggs till skollov eller andra lediga dagar. Under perioder med 
nationella prov nekas i regel all ledighet utanför ferier.  

 

Lov och studiedagar: 
Höstlov: måndag 31 oktober – fredag 4 november 
2022 (v.44) 

Sportlov: måndag 6 mars – fredag 10 mars 2023 (v.10) 

Påsklov: tisdag 11 april – fredag 14 april 2023 (v.15) 

Måndag 19/9 2022 - studiedag Lucksta skola 

Fredag 17/2 2023 - studiedag Lucksta skola 

Fredag 19/5 2023 - ledig dag 

Måndag 5/6 2023 - ledig dag 

 
Tidigare fritidsstängning vid APT 

I samband med APT stänger fritidshemmet klockan 16.00. För vårdnadshavare som 
efter 16.00 behöver omsorg kontaktas rektor för att möjliggöra det.  

Höstterminens APT: 20/10 samt 15/12 

Vårterminens APT: 30/3 samt 1/6  

 
Föräldrasamverkan 
Lucksta skola värdesätter föräldrasamverkan i stort och smått. Tillsammans gör vi 
skolan bättre. Viktiga samverkansforum är bland annat Skolråd och föräldramöten. 
Information om tider för skolråd läggs ut på Vklass där vi uppskattar deltagande. Vi 
försöker också kombinera skolans skolråd med förskolans föräldraråd för att vidare 



 
 
 

 
 

utveckla Luckstas skolverksamheter tillsammans. Kontakta rektor om du har fler 
frågor eller tankar kring skolrådet. 

Föräldramöte för höstterminen kommer att ske datumen nedan. Mer information om 
innehåll och upplägg kommer, men datumen är bra att redan nu notera.  

Årskurser F-3: Tisdagen den 20 september 18.00 Trähuset 

Årskurser 4-6: Torsdagen den 29 september 18.00 Stenhuset 

 
Lunchservering 
Lucksta skola äter sin skollunch i 
Attmarhems lunchrestaurang. Här 
äter eleverna i tre olika sittningar 
och möts av fantastiska luncher 
med både olika matalternativ samt 
en stor salladsbuffé. Elevrådet har 
under läsåret matråd med mat och 
måltiders duktiga kockar för att 
lyssna in vilka önskemål eleverna 
har kring sallad och mat.  

Om ditt barn har behov av 
specialkost ansöker du om det 
via Sundsvalls kommuns e-
tjänster.  

 

 

 

 

 

Busskort och skolskjuts 

Om ditt barn har behov av busskort eller skolskjuts beställer du som vårdnadshavare 
detta via kommunens e-tjänst för skolskjuts. Handläggare kring skolskjutsar beslutar 
sedan om detta utifrån kommunens skolskjutsreglemente.  

 

Elevhälsoteam och elevhälsoarbete Lucksta skola 
Lucksta skolas elevhälsoteam är en viktig del på skolan. Förutom skolsköterska, 
specialpedagog, speciallärare och kurator har elevhälsoteamet också stöd av 
logoped, skolpsykolog och skolläkare. Elevhälsoteamets viktigaste arbete är det 
främjande och förebyggande arbetet samtidigt som vi arbetar med insatser där det 
behövs. Några delar av det systematiska elevhälsoarbetet är till exempel hälsosamtal 



 
 
 

 
 

och vaccinationer, likabehandlingsarbete och trygghetsvandringar. Elevhälsoteamet 
deltar också i möten med dig som vårdnadshavare där det kan finnas behov.  

En viktig del i elevhälsoarbetet, som är en del av hela skolans arbete, är det 
närvarofrämjande arbetet. Den viktigaste framgångsfaktorn för att lyckas i skolan är 
att vara i skolan. Ibland och av olika anledningar så kan dock frånvaron öka och då 
är vi skyldiga enligt skollagen att följa upp, det gäller oavsett om det är anmäld eller 
oanmäld frånvaro. Uppföljningen gör vi i dialog genom till exempel 
frånvaroutredningar där vi tillsammans försöker se vad som kan vara anledningen till 
frånvaron och hur vi bäst jobbar för att öka den så viktiga närvaron.  

Elevhälsoarbetet innefattar också att finnas där med stöd och stöttning utifrån 
identifierade behov hos våra elever. Om vi ser behov av anpassningar eller andra 
insatser tänker vi klokt tillsammans med elevhälsan för att se hur vi bäst kan stötta 
ditt barn i lärandet. I dessa dialoger är ofta vår specialpedagog eller speciallärare 
med.   

Elevhälsoteamet är också ansvariga för att årligen se över och upprätta skolans 
likabehandlingsplan kring hur vi kan arbeta trygghetsskapande för alla barn under 
skoldagen. Lucksta skola har nolltolerens mot kränkande behandling och agerar 
alltid när vi får kännedom om otrygga händelser. I skolans likabehandlingsarbete har 
vi bland annat trygghetsenkäter med elever för att lyssna in hur de upplever sin 
arbetsmiljö och i det se vad vi gör bra och vad vi kan göra ännu bättre.  

Vår likabehandlingsplan revideras i december och du hittar alltid den aktuella på 
Vklass samt skolans hemsida.  

 
 

Trähuset ÅK F-3 
Elever i årskurs F-3 har i ämnena bild, musik, idrott- och hälsa samt slöjd (årskurs 3) 
andra lärare än klasslärare i undervisningen. Nedan ser du dessa och som för övriga 
lärare kommer du i kontakt med dem enklast via meddelande på Vklass.  

Bild Idrott- och 
hälsa 

Musik Trä- och 
metallslöjd 

Textilslöjd 

Ulla-Britt 
Wennman 

Johanna Strid Zarah 
Skoglund 

Arne Åsell Eva Hansson 

 

Lucksta skola har mobilfri skoldag. Om elev har med sig mobiltelefon försvaras den 
under hela skoldagen (inklusive fritidshem) i tyst läge i ryggsäcken.  



 
 
 

 
 

I årskurs F-3 har vi dagligen fruktstund på förmiddagen för att fylla på med energi, vi 
uppmuntrar att man om möjligt skickar med barnet en frukt för detta.  

Både i skola och fritidshem är vi ute mycket, det gäller allt från raster till aktiviteter 
under skoldagen. Därför är det viktigt med kläder efter väder och gärna många 
ombyten i lådan. Under skoldagarna tar vi av oss uteskorna och därför vill vi gärna 
att barnet har inneskor med sig.  

Man får gärna skicka med barnet en kåsa eller mugg märkt med namn för att kunna 
dricka vatten under skolan. För de som saknar en egen bistår skolan med kåsa. Det 
gäller även mappar, skicka gärna med en mapp märkt med namn för läxor, loggbok 
m.m. Annars går det också bra att få en mapp från skolan! 

 

Stenhuset ÅK 4-6 
Precis som för F-3 är skoldagen mobilfri även för årskurs 4-6. Om mobiltelefoner 
följer med till skolan förvaras de på ljudlöst i väskan eller hyllan under skoldagen. Om 
telefonen ändå ligger framme har lärare rätt att omhänderta telefonen och återlämna 
den i slutet av skoldagen. 

För 4-6 arbetar eleverna mycket med Chromebooks. Skolan lånar ut en enhet till 
varje elev under skoltiden som ska användas till skolarbeten där man jobbar mycket i 
Google Education.  

Elever i årskurs 6 har undervisning i moderna språk på Matfors skola onsdag och 
torsdag, då åker de ordinarie buss till Matfors på morgonen och därefter hyrd buss 
tillbaka. Även i ämnet hem- och konsumentkunskap sker undervisningen på Matfors 
skola.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Lucksta skolas fritidshem 

Lucksta skola har sitt fritidshem i trähusets 
lokaler, här lämnar och hämtar du som har 
ditt barn på fritidshemmet. Fritidshemmet 
jobbar också mycket i skolans utemiljöer,  till 
exempel vid Skolskogen, Soliga backen och 
på Hembygdsgården.  
 
I vår verksamhet arbetar vi också med 
skapande, massage, gympasalen, 
samarbetsövningar, bygg och konstruktion. 
Aktiviteterna på fritidshemmet planeras 
också alltid utifrån barnens behov och 
intresse. Likaså där det går att göra en röd 
tråd vidare från skoldagens innehåll.  
 
Skillnaden mellan fritidshemmets uppdrag 
och skolans är fritidshemmets möjlighet till 
fördjupning av elevs intresse, till exempel 
om man arbetat med kroppen under skoltid 
och sedan har möjlighet att på fritidstiden 
fortsätta bygga skelett eller annat 

närliggande. 
 
För barn som har fritids under skollov kan vi ibland också göra längre utflykter till 
exempel till badhuset i Matfors, Norra Berget m.m 

Öppettider fritidshem: 

Öppning: 6:00 

Frukost: 7:00-7:30 (vid behov av frukost behöver barnet vara lämnat senast 7.15) 

Stänger: 17:30 

Mellanmål äter vi oftast runt 14:15. 

För dig med deltidsplats på fritidshem är alternativen morgonfritids (06.00-skolslut alternativt 
efter skolslut till 17.30). Det kan också variera från dag till dag, till exempel morgonfritids en 
dag, eftermiddag en annan m.m. 

Vistelsetider för fritidshem lägger du in i Vklass. Vi planerar verksamheten och aktiviteter 
utifrån barnantal, därför är det viktigt att vistelsetiderna stämmer med ditt barns vistelsetid.  

Lov och ledigheter 
Inför lov och klämdagar kommer du att få meddelande via Vklass om att bekräfta 
lovschema där du skriver om ditt barn är ledigt eller behöver omsorg. Det är jätteviktigt att 



 
 
 

 
 

detta lämnas in i god tid för att vi ska kunna planera verksamhet och omsorg utifrån det. 
Under vissa skollov tillämpas sammanslagning med Matfors skola.  
 
Vid förändringar så lämna gärna ett meddelande via Vklass så ser vi det under dagen.  

 
 

Återigen – välkomna till ett nytt läsår med oss på Lucksta skola! Vi ser fram emot att 
träffa alla våra nya och gamla elever för ett nytt år av lärande tillsammans! 

 
 

 


