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Välkomna till läsåret 2022/2023! 

Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem ligger i samhället Södra Vi, strax norr om 
Vimmerby stad. I nära anslutning finns Ulfveskog idrottsanläggning. Skolan rymmer 
klasserna F- 6. I år är det ca 100 elever i verksamheten. Förskolans 5-års 
verksamhet finns också i lokalerna. 

På Södra Vi skola är trygghet och gemenskap viktigt. Vi jobbar för att eleverna ska 
trivas och må bra, och att ett bra samarbete och samsyn med hemmet ska finnas.  
Skolans förväntningar är att ni som vårdnadshavare och elev har en positiv 
inställning till att lära, och visar god kamratskap och hänsyn till dem runt omkring. 
Skolans förväntningar är vidare att ni som vårdnadshavare pratar gott om skolan, 
personal och andra elever i ert barns närvaro och att kontakta skolan om frågor eller 
synpunkter uppstår. Det är också av största vikt att ert barn har ätit frukost och är 
utvilad när hen kommer till skolan. Självklart förväntar vi oss att alla följer skolans 
ordningsregler (skollagen kap. 5). Vi önskar att ni förväntar er detsamma av oss 
personal och de andra eleverna på skolan. 

På skolan finns ett elevhälsoteam och ett trygghetsteam som består av olika 
professioner som tillsammans verkar för elevernas bästa. Detta läsår kommer 
psykisk hälsa vara i fokus och vad som kan bidra till det! 

Vi arbetar mycket med trygghet genom olika projekt och temadagar. Temadagarna 
kan handla om att genomföra Skoljoggen, ha utklädningsdag eller projektarbete med 
t.ex. Allas lika värde, vänliga veckan eller hälsa.Vi genomför pulshöjande aktiviteter i 
klasserna och arbetar med att få in rörelsepauser under lektionerna.Detta då 
forskning visar på att rörelse förbättrar elevernas förmåga till koncentration och 
inlärning.  

 

Minska smittspridning 
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer anpassade för skola och fritids. 
Vi tänker särskilt på handhygien och att vara hemma när man är sjuk. Vi begränsar 
också närvaron av vuxna i våra inomhusmiljöer om det inte finns särskilda skäl. 
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Bra att veta 

• När eleverna ska till/från skolan rekommenderar skolan att eleverna använder 
Esplanaden till/från Södra Storgatan. 

• Upplåsning av skolan sker klockan 08.20 för elever som ej har morgonfritids. 
• Vid magsjuka ska eleven stanna hemma i 48 timmar efter sista symptom. 
• Meddela fritidshemmet om ledighet eller aktuella tider för vistelse, särskilt 

viktigt i samband med lov. Mycket viktigt att alla registrerar tiderna för sitt barn 
i appen! 

• Under pågående verksamhet är skolans område till för elever som har skol- 
och fritidstid. När deras dag är slut uppmanar vi att eleven lämnar skolans 
område. 

• Meddela också ditt barns frånvaro till köket om eleven har specialkost.  
• All personal på skolan måste agera, rapportera och meddela vårdnadshavare 

när en kränkning sker, samma dag. 
• Skolan erbjuder läxhjälp. 
• Varje läsår erbjuds vårdnadshavare minst 1 föräldramöte och tillsammans 

med eleven, två utvecklingssamtal, ett per termin. 

 

Mer att läsa 
Skolans arbetsplaner mot kränkande behandling eller mot hot och våld finns att läsa   
på Vimmerby kommuns hemsida om du klickar dig vidare till Södra Vi skola. På 
Vimmerby kommuns hemsida kan du också hitta matsedel för skollunchen och 
kontaktuppgifter till olika verksamheter. www.vimmerby.se  

Vill du läsa mer om skollag, läroplaner, nationella prov och betyg kan du läsa mer på 
Skolverkets hemsida, www.skolverket.se  

 

Ordningsregler läsår 2022/2023  

Södra Vi skolas och fritidshems huvuduppdrag är att ge alla elever en god grund för 
framtiden. Det handlar både om kunskaper och grundläggande värden. När vi följer 
våra gemensamt framtagna ordningsregler känner vi trygghet. Läsårets 
ordningsregler kommer skickas via IST Medgivande för läsning och bekräftelse att ni 
tagit del av dem. 

http://www.vimmerby.se/
http://www.skolverket.se/
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Kontaktuppgifter: 

Adress: Idrottsgatan 11, 59871 Södra Vi 
 
Personalrum: 0492-76 96 25 
 
Rektor: Torbjörn Sandberg, 0492-76 92 39, torbjorn.sandberg@utb.vimmerby.se 
 
Administratör: Anna Nicklasson, 0492- 76 96 20, 
anna.nicklasson@utb.vimmerby.se 

Kurator: Maria Hill, 0492- 76 96 22, maria.hill@utb.vimmerby.se 

Skolsköterska: Pia Nilzén, 0492-769353,  pia.nilzen@utb.vimmerby.se 

Specialpedagog: Christina Molander, christina.schonbeck-
molander@utb.vimmerby.se 

Tallbackens fritids: 0492- 76 96 28, 070-608 41 82 

Skolkök: 072-451 67 14 

Lågstadiet: 072-454 89 35 

Mellanstadiet: 072-500 42 77 

 

Terminstider 2022/2023 

Höstterminen: 22 augusti-22 december 
Studiedagar: 19-20 september 
Stängningsdagar fritids: 31 oktober 
Höstlov: vecka 44 (31 oktober-4 november) 

Vårterminen: 9 januari-16 juni 
Studiedagar: 9 januari, 17 mars och 20 mars 
Sportlov: vecka 8 (20-24 februari) 
Påsklov: vecka 15 (11-14 april) 
Lovdagar: 19 maj och 5 juni 

 

mailto:torbjorn.sandberg@utb.vimmerby.se
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Frånvaro och ledighet 

Behöver ditt barn vara frånvarande från skolan? Gör en frånvaroanmälan till Skola24 
senast kl. 08.00, innan första lektionen börjar. Anmäl varje dag barnet är 
frånvarande. Saknas en frånvaroanmälan registreras ogiltig frånvaro. 
Undervisningen på Södra Vi skola startar klockan 8.30 varje dag, 8.25 ringer det in 
för att alla elever ska vara i tid till första lektionen. Sen ankomst noteras även den i 
Skola24. Om ditt barn äter specialkost behöver också köket meddelas om frånvaro. 

Önskar ni vara lediga? Ansökan om ledighet görs senast två veckor innan via 
Skola24. Som högst beviljas 10 dagars ledighet/läsår. 

Inga ledigheter beviljas under period eller dagar för nationella prov i åk 3 och 6. 

Vid frågor om Skola24, kontakta administratör Anna Nicklasson, se kontaktuppgifter. 

 

Nationella prov 

Åk 3 gör nationella prov i svenska/svenska som andraspråk och matematik  mellan 
13 mars - 17 maj. 

Åk 6 gör nationella prov i svenska/svenska som andraspråk, engelska, och 
matematik under veckorna 45-49 (7 nov-9 dec))  på höstterminen. På vårterminen 
genomförs nationella prov följande datum: 14 och 16 mars, 28 och 30 mars samt 25 
och 27 april. 

  

 

 

 


