Välkommen till Skandinaviska skolan
Allmän information till föräldrar

Information och veckobrev hittar du på skolans hemsida www.skandskol.com och på skolans
facebooksida: Skandinaviska skolan i Maputo

Kontaktuppgifter
Besöksadress: Avenida Armando Tivane 821
Postadress: CP 2710 Maputo, Moçambique
Rektor Clara Björkhem, mobil: (+258) 825725297,
e-postadress: skandinaviskaskolan@skandskol.com
Skolkanslist Lars Emanuelsson, mobil: (+258) 823013757,
e-postadress: lars.emanuelsson@skandskol.com
Telefonnummer till skolans expedition: (+258) 21490166

Vem driver skolan?
Skolan drivs av en förening där samtliga föräldrar är medlemmar. Årsmötet är under
september, då en styrelse väljs. Förutom val av styrelse fastställer årsmötet även
skolavgifterna. I styrelsen sitter också en representant utsedd av det statliga skolverket i
Sverige. Styrelsen, som sammanträder ca 1 gång per månad. Skolan följer svensk läroplan
och kursplan. För det pedagogiska arbetet och den dagliga verksamheten på skolan är rektor
ansvarig. Skolan är medlem i Svenska Utlandsskolors Förening, SUF.

Skola för vem?
Skolan välkomnar barn och ungdomar från de skandinaviska länderna eller där en av
föräldrarna är skandinavisk medborgare. Vi är en skola med skandinavisk profil som tar
emot elever och förskolebarn från Sverige, Norge och Danmark. Vi tar emot barn och
ungdomar mellan 1-16 år i förskolan och grundskolan. För gymnasieelever erbjuder vi
handledning. Vi erbjuder bl.a. modersmålsundervisning för de danska och norska
förskolebarnen och skolbarnen. Vi uppmärksammar högtider och traditioner i de
skandinaviska länderna .
Vi finns vid en lugn gata i centrala Maputo i trevliga anpassade lokaler med egen pool,
trädgård, lekplats och idrottsplan. Här kan barnen bada, leka och ha kul även efter
skoldagens slut.
Skandinaviska skolan är en mötesplats för såväl barn som vuxna i Maputo. Här kan man låna
böcker, sitta vid poolen på helgerna, titta på film från Skandinavien eller kanske ta en match
i tennis.

Utöver förskola och skola erbjuder vi:






Kompletterande undervisning i svenska, norska och danska för elever som inte går
hos oss (beroende på lärartillgång)
Undervisning för vuxna i de skandinaviska språken (beroende på lärartillgång)
Portugisiska för skandinaver
Kurs- och konferensmöjlighet för skandinaver som bor eller tillfälligt besöker Maputo
En skandinavisk mötesplats för grupper på tillfälligt besök i Moçambique

Förskola
Förskolan tar emot barn mellan 1- 5 år och följer den svenska läroplanen för förskolan.
Verksamheten pågår mån-tors 7.15-17.00 samt fredagar till 12.30.

Förskolan har ändamålsenliga och rymliga lokaler. Barnen har stora möjligheter för utelek,
vilket vi utnyttjar under större delen av dagen. Skolan har egen pool och bad och vattenlek
ingår som en planerad aktivitet 1-2 gånger i veckan nästan hela året.
Verksamheten är välplanerad, barnen har varierande pedagogiska aktiviteter, tid för fri lek
och tid för vila och avkoppling. Dagen är schemalagd med fasta tider för samling, aktiviteter,
lek och måltider. Ibland är hela gruppen tillsammans, men ofta delas gruppen in i mindre
grupper, så att varje barns utvecklingsnivå lättare kan komma i centrum. Förskolan och
skolan har gemensam samling en gång i veckan.
I början av höstterminen kallar förskolan föräldrar i förskolan till ett föräldramöte som gäller
arbetet i gruppen. Utvecklingssamtal för varje enskilt barn/elev hålls dessutom varje termin.
Självklart är ni föräldrar välkomna att boka tid för samtal däremellan om ni önskar det.

Skola
Eleverna går i små grupper och erbjuds individualiserad undervisning av hög kvalitet. Vi
arbetar efter den svenska läroplanen för grundskolan. Trygghet, hög kvalitet och gemenskap
är viktiga värden på skolan.
Förskolan öppnar kl. 7.15 och skolan kl 7.45. Verksamheten börjar kl. 8.00. Kl. 11.45
serveras det lunch. Se schema för respektive grupp när det gäller vilka tider barnen slutar på
eftermiddagen. Varje fredag slutar verksamheten kl.12.30 för alla barn. På olika sätt
försöker vi ta del av det som händer i Moçambique då det är den verklighet som våra elever
på ett självklart sätt har runtomkring sig här.
I början av höstterminen kallar skolan föräldrarna till ett föräldramöte som gäller arbetet i
gruppen. Utvecklingssamtal för varje enskilt barn/elev hålls dessutom varje termin.
Självklart är ni föräldrar välkomna att boka tid för samtal däremellan om ni önskar det.

FRIA, Fritidshemsverksamhet utanför skoltid
Efter lektionstid måndag till torsdag fram till 17.00 är ”Fria” öppet för våra skolbarn. På Fria
har vi planerade eftermiddagsaktiviteter blandat med fri lek. Torsdagskvällar mellan 18.00
och 20.00 är det Kvällsfria, fritidsgård för elever från åk 4. (Observera att timmen mellan
17.00 och 18.00 torsdagar är det föräldrarna som ansvarar för mat och tillsyn utanför
skolan.)

Att lämna och hämta era barn på förskola, skolan och fria
Lämna:
Det finns alltid någon ur personalen som tar emot barn från 07.15. Förskolan har ”flextid”
fram till 08.30. Skolan börjar 08.00 och ni gör era barn en tjänst om ni lämnar dem i god tid
före 8.00. Att komma för sent eller inte få några minuter att ställa om för skoldagen kan
skapa mycket stress och oro. Minst 5 minuters ”ställtid” kan göra att hela dagen blir bra,
liksom sen ankomst kan försvåra en stor del av dagen för ett barn.
Hämta:
Vi vill att ni respekterar sluttiderna för hämtning, Senast 17.00 måndag-torsdag och 12.30
fredagar. Säg alltid till personalen som just då är ansvarig för ditt barn att du hämtar. Om ni
blir försenade någon gång så vill vi att ni gör av er till oss.

Sjukanmäla och andra akuta ärenden
Expeditionen är inte bemannad på heltid och förskolan och skolans personal svarar endast i
telefonen då det inte stör verksamheten. För att sjukanmäla era barn skicka ett sms eller ring till
följande nummer
Sjukanmälan till förskolan görs mellan kl 0730 och 0900 på telefonnummer 823020397.
Sjukanmälan till skolan görs mellan kl 0730 och 0800 på telefonnummer 846882703. Behöver du

akut få kontakt med en lärare andra tider kan du ringa rektor eller skolkanslist
mobilnummer.

Lunch, mellanmål, frukt och dryck
Julia och Nilza i skolans kök lagar all mat och serverar alltid en bra och vällagad lunch.
Matsedeln finns under "Faktablad och blanketter" så att ni kan se vad som serveras. För
barn/elever med allergi eller andra medicinska behov av specialkost brukar vi alltid kunna
hitta bra lösningar i samverkan med föräldrar. Vi erbjuder även vegetariskt alternativ och
alternativ när griskött serveras eller ingår i någon rätt. På förmiddagsrasten serveras en
frukt för skoleleverna. På eftermiddagen klockan tre serveras ett enkelt mellanmål för
barnen och eleverna som är kvar. Alla barn/elever har fri tillgång till dricksvatten under hela
dagen. Skolan köper dricksvatten från Agua de Namaacha.

Ledighet från skola och förskola
Vi vill att ni fyller i en ledighetsblankett när ni önskar att era barn ska vara lediga. Senast en
vecka i förväg vill vi ha in blanketten. Den finns under "Faktablad och blanketter". När det
gäller skolbarnen så har de skolplikt och rektor kan och får bara bevilja ledighet ett visst
antal dagar per läsår.

Skolbibliotek
För att stimulera våra barn och elever till läsning satsar vi på att ha ett bra bibliotek. Låna
gärna böcker, och se till att lämna tillbaka dem. Skolans bibliotek är uppdelat på olika rum,
fråga gärna personalen var de olika typer av böckerna finns. Vi tar gärna emot aktuella
böcker som ni vill skänka så att andra kan läsa.

Sjukvård och försäkringar
Skolan har tecknat en begränsad försäkring som täcker eventuella skador eleverna kan
orsaka andra samt en försäkring som gäller vid transporter (som skolan ordnar). Föräldrar är
själv ansvariga för att deras barn har heltäckande olycksfalls- och sjukförsäkring. Skolan har
skrivit kontrakt med Icor för att de vid akuta olyckor eller sjukdomsfall ska kunna komma till
skolan och hämta barnet samt ge akutsjukvård. I övrigt meddelas alltid föräldrar omgående
om något allvarligare skulle inträffa. Skolan har ett program för skolhälsovård, det gäller
endast skoleleverna.

Grindvakt
Av säkerhetsskäl har grindvakten skyldighet och rätt att be om ID-kort av alla. Familjer med
barn i skolan får ett ”familjekort” som visar att man har rätt att komma in även kvällar och
helger. Övriga med skandinavisk anknytning som önskar använda pool och tennisplan
utanför skoltid får ett ID-kort på skolans expedition när man löser medlemsavgift.

Säkerhet – handla aldrig utanför grindarna.
Grindvakt garanterar att inga barn kan lämna skolans område utan tillstånd och att ingen
obehörig kommer in. En säkerhetsrisk som vi från skolan inte kan påverka utan er
samverkan är försäljare utanför skolans grindar. Vi kan inte förbjuda dem att vistas på gatan
och utanför grindarna. Vi vädjar till er alla att aldrig handla av gatuförsäljare utanför skolan.

Kvarglömda kläder mm
Varje fredag ställer vaktmästarna ut kvarglömda kläder, skor, handdukar, badkläder mm på
gräsmattan framför skolan. Titta efter om något tillhör er. Det som inte saknas av någon och
inte är märkt med namn läggs i en särskild låda för kvarglömt. Vill du söka igenom lådan
fråga rektor efter den. Det som blir kvar vid terminens slut skänker vi till behövande.

Att använda pool och idrottsplan utanför skoltid
När skolan eller förskolan inte har verksamhet får föräldrar och elever fritt använda pool och
poolområdet samt idrottsplanen. För övriga skandinaver tar skolan ut en kostnad. Skolans
lokaler och ”lös lekutrustning” som t ex cyklar och poolleksaker får däremot inte användas.
Öppettider, priser och reglerna för detta finns anslagna på skolan eller går att ladda ner från
hemsidan. Bokning av idrottsplanen gör via www.bokat.se Bokning får bara göras från gång
till gång. Inga ”stående” bokningar tillåts.
Regler utanför skoltid:













Hela skolans område är en rökfri miljö även utanför skoltid
Efter skoltid är omklädningsrummen de enda lokalerna som är öppna för besökare.
Skolans övriga lokaler får inte användas även om de råkar var öppna.
Grindarna till poolen ska av säkerhetsskäl aldrig lämnas öppna
Barn under 18 år får aldrig vistas i poolområdet utan närvaro av någon simkunnig
och ansvarig vuxen
Duscha alltid före bad
Av hygieniska skäl ska alla ha badkläder när de badar i poolen, även spädbarn
Ingen får kissa eller bajsa i poolen eller i poolområdet. Använd toaletterna i
omklädningsrummen
Leksaker från den vita lådan får inte användas efter skoltid
Blöjor får bara kastas i papperskorgen inne i omklädningsrummen
Städa efter er och ta alltid med sopor hem. Sopor dra till sig råttor.
Husdjur får inte tas med in på skolans område
Medlemskort ska visa upp vid grinden

Skolans historia
Skolan hette från början Svenska skolan och startade i januari 1979 i ett hus på Rua Dona
Maria II i Sommershield i Maputo. När skolan startade hade den 10 elever. Redan från
början fanns det en föräldraförening och skolan var öppen för nordiska elever, alltså inte
bara svenska elever. Den första läraren hette Monika Eriksson. Skolan växte snabbt och
krävde snart större lokaler. I början av 80-talet flyttade skolan in i nuvarande hus och i
samband med det byggdes annexet, poolen samt idrottsplanen. Redan då drevs skolan på
samma sätt som idag, d.v.s. med en föräldraförening som utser en styrelse. Svenska
kliniken, som fram till år 2010 fanns i Maputo bedrev sin verksamhet under flera år i det

nuvarande skolköket. I början på 90-talet byggdes den västra flygeln på huset och några år
senare ändrades beläggningen på idrottsplanen.
Antalet barn har varierat mellan 10-80 barn. Det har alltid gått barn från Sverige, Norge och
Danmark på skolan. Under många år rekryterades 3-4 lärare från Sverige och resten var
lokalanställda. Flera föräldrar arbetade också på skolan.
I början var det undervisning enbart på förmiddagarna och några eftermiddagsaktiviteter
arrangerades inte. Med åren så har skoldagarna blivit längre, fria har utökats och sedan
några år tillbaka serveras också skollunch för alla samt frukt både på för- och
eftermiddagen.
Förskolan hette från början ”Lill-lekis” som ett föräldrakooperativ i mitten på 80-talet. Maria
och Albertina som än idag arbetar på förskolan har varit med sedan -89 resp -86. 2002
flyttade verksamheten till skolbyggnaden och i mars-06 i det nyrenoverade annexet. De
första åren hade ”Lill-lekis” en egen styrelse och separat ekonomi, men kom under skolans
ansvar i slutet av 90-talet. ”Lill-lekis” bytte namn till Förskolan år 2003.
Skolan bytte namn till Skandinaviska skolan 2004 i samband med att en mer skandinavisk
profil skapades. Skolan fick en uppfräschning både invändigt och utvändigt under första
halvåret av 2006. HT 2008 öppnade förskolan för barn mellan 1 och 2 år med nyrenoverade
lokaler.

Barnkalas och privata fester på Skandinaviska skolan
Föräldrar har möjlighet att hyra skolan för att ordna barnkalas eller privata vuxenfester.
Barnkalas: Föräldrar med barn på skolan har rätt att ordna privata kalas på skolan i
samband med t.ex. födelsedagar. Poolområdet, omklädningsrummen och skolans utemiljö
är då tillgängliga. Skolans kök får inte användas. Förälder bokar och betalar detta på skolans
expedition. Vi vill att ni betalar hyran samtidigt som ni bokar.
Barnkalas i tre timmar: Då ingår det en vaktmästare som ställer i ordning och plockar undan
bord och stolar samt en kökspersonal som diskar och hjälper till att plocka fram det som
man vill ha.
Barnkalas i tre timmar med matlagning och/eller kakbakning: Då ingår det en vaktmästare
som ställer i ordning och plockar undan bord och stolar samt en kökspersonal som diskar
och hjälper till att plocka fram det som man vill ha. Föräldern handlar och betalar för
ingredienserna och kökspersonalen lagar maten.
Hyra för att ha barnkalas/fest fram till 19.00
Barnkalas i tre timmar
mznBarnkalas i tre timmar med matlagning och/eller kakbakning
(exklusive ingredienser)
Extra kostnad för barn kalas efter 19.00

2500
3500mzn
1000 mzn

Vuxenfester: Personer med kort på den Skandinaviska skolan har möjligheten att ordna
privata fester på skolan. Dessa är dock begränsade för att inte störa grannar och får inte
pågå på skolans område efter 23.00 vardagar och 01.00 lördagar och helgdagar.

Poolområdet, omklädningsrummen, skolans tak och skolans utemiljö är då tillgängliga.
Skolans kök får inte användas. Föräldrar bokar och betalar detta på skolans expedition. Vi
vill att ni betalar hyran samtidigt som ni bokar.
Hyra för vuxenfest
Vuxenfest
Vuxenfest med matlagning och /eller kakbakning

6000 mzn
7000 mzn

Möjlighet att hyra ut tält och annan campingutrustning som skolan har
Skolan har 4 tält, 4 stycken set med campingkokskärl och 2 stycken tillsatser till
gasolbrännare som vi har köpt in för att kunna använda tillsammans med eleverna i
samband med lägerskolor. När vi inte använder utrustningen går det bra att hyra den.
Föräldrar bokar och betalar till lärare Per Björkhem per@skandskol.com. Vi vill att ni betalar
depositionen samtidigt som ni bokar. Om något saknas eller går sönder ska den som hyr
ersätta det.
Hyra
Hyra av tält, kokkärl och tillsats till brännare i max 7 dagar
Deposition

500 meticais
1000 meticais

