
 
 
 

KOMMUNIKATION HEM & SKOLA 
- LATHUND 

 
Vi har som målsättning att all vår kommunikation ska präglas av ärlighet, öppenhet 
och tillit. Grunden i det hela är:  
du kan lita på att vi gör vårt allra bästa för att förse dig med all information du 
behöver och bjuder in dig till alla processer du behöver vara delaktig i för att ditt barn 
ska ha det bra hos oss och nå så långt som möjligt i sin utveckling. Vi litar i vår tur på 
att du hör av dig till oss om det är något utöver detta som du undrar över eller vill 
prata om. Gärna så snart som möjligt så att inget blir liggande och liksom gror till sig i 
onödan. 
 
Vi vill också försöka göra det så enkelt som möjligt för dig som vårdnadshavare och 
har därför tagit fram denna lathund med de viktigaste delarna som du som 
vårdnadshavare behöver känna till. Vill du veta mer om våra tankar om 
kommunikation så kan du läsa vår kommunikationsplan. 
 
 
Infomentor 
Kalendern 
Aktiviteter såsom utflykter, föräldramöten osv är inlagda på det datum de kommer 
att äga rum. 
Varje fredag finns en veckoinfo inlagd i kalendern från ansvarig mentor. 
Vissa fredagar finns även annan viktig information inlagd i kalendern. Det kan vara 
rektorsbrev, inbjudan till föräldramöte mm. Se därför till att titta på allt som är inlagd 
på fredagarna. 
Ett litet visar dig att det finns en bilaga. Klicka på gemet eller rubriken för att läsa 
dokumentet i sin helhet. 
 
Frånvaroanmälan 
Här anmäler du om ditt barn är frånvarande. Du behöver göra detta varje dag barnet 
är borta från förskolan/skolan. 
 
Tidslinje (endast fsk) 
Här kan du i bild och text följa med i barnens vardag på förskolan. 
 
Hemsida 
Blanketter och dokument  
Här hittar du ledighetsansökan, läsårstider och annat som du kan behöva. 



 
Kontaktuppgifter  
Telefonnummer och mailadresser till oss som jobbar på skolan/fsk samt till 
huvudmannen, dvs styrelsen. 
 
Sociala medier 
Instagram 
Ett gemensamt konto för förskolan och skolan visar axplock från hela verksamheten. 
Fokus är på pedagogiken och lärmiljön, inte barnen. 
Varje klass samt fritids har också ett eget konto som enbart visar saker som är 
relevanta för just den gruppen elever.  
 
Facebook 
Officiell sida för hela organisationen med information om verksamheten, kommande 
evenemang, länkar till aktuella och relevanta händelser mm. 
 
Möten 
Digitala kanaler i all ära, men ibland är det oslagbart att faktiskt ses. Vi ser det som en 
förutsättning för att kunna bygga en god relation och därmed även en god 
kommunikation. Därför har vi en hel plan för detta som du kan läsa om i ett separat 
dokument.  
 
Länkar och mer att läsa: 

• Infomentor 

• backebo.se 

• Policy för sociala medier 

• Instagram 

• Facebook 

• Möten hem & skola 

• Kommunikationsplan 

 

https://www.infomentor.se/
https://www.infomentor.se/
http://www.backeboskolan.se/
http://www.backeboskolan.se/
http://www.backeboskolan.se/wp-content/uploads/2017/03/Policy-sociala-medier.pdf
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http://www.backeboskolan.se/wp-content/uploads/2017/03/Mo%CC%88ten-hem-skola.pdf
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http://www.backeboskolan.se/wp-content/uploads/2017/03/kommunikationsplan-1718.pdf
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