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Läsåret  2017-2018 
Skolstart 14.08 (måndag) 
Festdag 09.09 (lördag) 
Höstlov 16-18.10 (måndag-onsdag) 
Självständighetsdagen 06.12 (onsdag) 
Jullov 22.12 2017-03.01 2018 
Skolstart 04.01 2018 
Sportlov 26.02 - 04.03 2018 
Påsklov 29.03 – 02.04 2018 
1 maj-lov 01.05 2018 (tisdag) 
Kristihimmelsfärdsdag 10.05 (torsdag) 
Skolavslutning 02.06 2018 



ÖVERESSE SKOLA har detta läsår 134 elever fördelade 
på åtta klasser.  
Som rektor fungerar Ann-Helen Mäkelä.  
 
Skolans kontaktuppgifter: 
Lärarrummet telefon: 7850537, 7850538(Ann-Helen) 
   e-post:   overesse.skola@pedersore.fi 
   adress: Essevägen 160 
     68820 ESSE 
Vår hemsida hittas via www.pedersore.fi 
E-böcker skrivna av eleverna i Överesse skola finns på 
bokess.bookis.se  
 
 
 
 
 
 
Personalens telefonnummer:   
Rektor  Ann-Helen Mäkelä        044-7455538  
Åk 1a Fredrik Forsbacka  050-3620916 
Åk 1b Anna Smeds   040-4161363 
Åk 2  Andrea Jansson  040-5905812 
Åk 3  Eivor Svensson  050-5265112 
Åk 4  Johan Nylund   050-5632671 
Åk 5  Maria Westström  050-5352072 
Åk 6a Regina Höglund  050-3585776 
Åk 6b Minna T-Vidjeskog  050-5375904 
Speciallärare Stefan Stubb  0400-982016 
Skolg.bitr. Carolina Portin  050-3257713 
Gårdskarl Henrik Antfolk  044-7557668 
Städerska Marianne Snellman 050-4092773 
Köksbiträde Jessica Ketola  7850540/köket 
Städerska Carola Ljung   040-9622997 
 
 
 

 
 
Elevvårdsgruppens uppgifter 
Hur mår vår skola? 

Skoltrivsel 
Miljöfrågor 
Trygghet och säkerhet 
Delaktighet 
Utveckla/utvärdera 
Förebyggande verksamhet 

 
 
Pedagogiska stödgruppens uppgifter 
Elever i behov av pedagogiskt stöd 

Trestegsstödet (Kelpo) 
Speciella undervisningsarrangemang 
Skolfrånvaro 
Ev. disciplinära åtgärder 
Antimobbningsarbete  
Arbetsro 
Övrigt som utifrån sakens natur kan behandlas 

 
 
Expertgruppens uppgifter 
Elever i behov av elevvårdsinsatser 

Utreda behov av stödåtgärder 
Sammankalla de personer som behövs från fall till fall 
Utreda behov av ev. vidare utredningar 
Ordna sådana elevvårdstjänster och sådana  
stödåtgärder som behövs för berörda elev,  
grupp, klass. 
 



 
 
Den nya elevvårdslagen trädde i kraft 01.08.2014. 
 
Såhär indelas elevvårdsarbetet 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 

 

STÖDUNDERVISNING 
Eleverna erhåller vid behov stödundervisning utöver den or-
dinarie läsordningen. 
 

FRÅNVARO 
Kontakt till skolan tas vid sjukdomsfall eller övrig frånvaro. 
Klassläraren beviljar lov upp till fem dagar och rektorn 
upp till en månad. Längre tid än en månads frånvaro be-
viljas av sektionen. 
 
 

ÖVERESSE HEM OCH SKOLA r.f. 
  Johanna Snellman, ordförande 
  Ronnie Hästbacka, viceordförande 
  Annika Sandvik, kassör 
  Helen Wärn, sekreterare 
  Klassrepresentanter: 
  Niina Grannas, åk 1a 
  Ronnie Hästbacka, 1b 
  Minna Kumpulainen, åk 2 
  Linda Liljekvist, åk 3 
  Tony Wärnå, åk 4 
  Mikael Smeds, åk 5 
        Johanna Pettersson, åk 6 
  Suppleanter:   Anitha Björknäs-Flinck, Camilla  
  Dahllund, Malin Granbäck och Jesper Passell 
  Minna Timmerbacka-Vidjeskog lärarrepresentant 
  Ann-Helen Mäkelä, suppleant 
  Gunilla West (Siv Pettersson), Sagoskogen 
  Sofia Nybacka (Elin Slotte) Sagoskogen 
  Sofia Östman, Museigränden 
  Helen Wärn, (Charlotte Sandell) Museigr. 
  Camilla Hatt, Lappforsdagis  
   
 
   
 
   
   

Expertgrupp Pedagogisk 
stödgrupp 

Elevvårdsgruppen 

Rektor 
 
Spec.lärare 
 
Kurator 
 
Hälsovårdare 
 
Skolpsykolog 
 
Rektor leder 
 
1 gång/termin 

Rektor 
 
Spec.lärare 
 
Kurator 
 
Hälsovårdare 
 
Skolpsykolog 
 
Berörd  klasslä-
rare 
 
Rektor leder 
 
1 gång/månad 

Gruppen utses 
från fall till fall 
 
Yrkesövergri-
pande grupp 
 
Kurator leder 
 
Elevens / 
Vårdnadshava-
rens skriftliga 
samtycke 



Överesse skolas ordningsregler 
 
I vår skola finns många elever, lärare och övrig 
personal. Ordningsreglerna finns till  för att alla 
skall trivas i skolan. Vi hoppas att ordningsregler-
na följs så att vi kan skapa en skola där alla trivs 
och känner att man fyller en viktig uppgift. 
 
 
Hänsyn och respekt 
Vi lyder tillsägelse, visar gott uppförande, hänsyn och artighet mot 
både kamrater och skolans personal.  
 
 
Inne i skolan 
Vi rör oss lugnt och tyst i skolan. Vi är försiktiga så att vi inte skadar 
skolans, eller någon klasskamrats egendom.  
 
 
På rasterna 
Vi är ute på rasterna i vår skola. Endast om det är mycket kallt eller 
om någon lärare gett dig tillåtelse får du vara inne. På rasterna håller 
vi oss till skolgårdens område. Vi använder inte cyklar eller andra färd-
medel under rasterna. Vi ser till att vi kommer ut i tid och in när det 
ringer in från rasten. Vi kastar inte snöbollar under skoltid. 
 
 
Under lektionerna 
Vi bidrar alla till att det är arbetsro i klassen. Vi accepterar våra klass-
kamraters åsikter och låter även dem ibland göra bort sig utan att på-
peka detta. 
 
 
I matsalen 
Vi försöker alla ha ett bra bordsskick. För att alla skall få matro är det 
viktigt att inte prata för högt eller ropa i matsalen. Vi smakar på all 
mat. Mellanmål som vi tagit med hemifrån ätes i klassen under den 
rast  man kommit överens om med klassläraren. 

LEKTIONSTIDER 
 
Måndagar har vi gemensam morgonsamling i festsalen kl. 
9.00. De övriga dagarna följer detta schema: 
 
  Lektion        Exakt lektionstid 
 1     07.58-08.45 
 2     08.53-09.45 
 3     09.58-10.45 
 4     11.13-12.00 
 5     12.13-13.00 
 6     13.13-14.00 
 7     14.13-15.00 
 
Mattider enligt följande: åk 1-2  äter kl. 10.45, åk 3-4 äter 
kl. 11.00 och åk 5-6 äter kl. 11.45. 
 
 
ARBETSORDNING 
Skoldagarna och loven framgår av en särskild arbetsord-
ning som sänts till hemmen. Finns också på kommunens 
hemsida. 
 
MÅLTIDER: 
Eleverna får ta med eget mellanmål, t.ex. frukt. Ifall ele-
ven har allergi eller behöver speciell diet kan husmor Riitta 
Lind kontaktas (tel. 7850595) 
 
 
 
 
 
 

 



Under gymnastiktimmarna 
Vi byter om så att vi har lämplig utrustning. När vi har utegymnastik 
kan vi byta om på rasten, annars byter vi om när det ringt in. Även i 
gymnastiksalen är vi försiktiga med skolans egendom och rör inget i 
onödan. Det är alltid bra att duscha efter en gymnastiktimme. 
 
På skolvägen 
Vi följer de allmänna trafikreglerna. Använd cykelhjälm på skolvägen. 
 
Läxorna 
Vi gör våra läxor hemma. Ifall vi missat något när vi varit frånvarande 
skall vi informera läraren om detta och ta ansvar för att uppgifterna 
så fort som möjligt blir gjorda. Läraren kan hålla kvar en elev som 
inte gjort sina läxor för att efter skoldagen utföra läxorna (högst en 
timme). 
 
 
Mobbning 
Mobbning vill vi absolut inte ha i vår skola. Om du blir mobbad, ser 
någon som mobbas eller själv är med och mobbar skall du genast in-
formera en lärare om detta. Skolans Kiva-team utreder mobbningsfall. 
 
 
Övrigt 
Mobiltelefoner får inte synas eller höras under skoldagen. Med lära-
rens tillstånd kan telefonen användas som arbetsredskap under    
lektionerna. Om vi absolut behöver mobiltelefonen genast efter skolan 
och har den med i skolväskan skall vi komma ihåg att det sker på 
egen risk.  Mobiltelefonernas kamerafunktion används inte i skolan.  
Vi tar inte med sötsaker till skolan om inte någon lärare gett lov att 
göra det.  
 
 
Bestraffning 
Om en elev trots tillsägelser och varningar inte följer skolans ord-
ningsregler kan läraren visa ut eleven under den resterade tiden av 
lektionen. Läraren kan ge kvarsittningen (högst två timmar). I ex-
trema fall kan en elev stängas av från skolan (högst tre månader). 
Läraren informerar alltid hemmet vid en kvarsittning. 
 
De här reglerna gäller under skoldagen (8-15). 

LÄXOR 
I allmänhet har eleverna läxor varje dag. Det lönar sig att 
göra läxorna vid en bestämd tid på en bestämd plats i 
lugn och ro.  
 
SKOLVÄGEN 
Använd cykelbanan! Kom ihåg att använda cykelhjälm och 
hålla trafikreglerna! 
 
KLUBBVERKSAMHET 
En elevklubb i bandspelning (musik) ordnas för åk 5-6. 
 
 
SKOLKURATOR  
Skolkurtor Malin Muukkonen kan anlitas  av föräldrar och 
lärare. (044-0850296) eller 7850296.  
 
 
SKOLPSYKOLOG:  
Skolpsykolog Josefina Öst kan anlitas av föräldrar och lä-
rare. 050-4616342  
 
HÄLSOVÅRD 
Hälsovårdare Lina Back besöker skolan på måndagar. 
Lina kan nås per telefon  050-4678127  
 
TANDVÅRD 
Eleverna får kallelse till tandläkare. 
 
 
 
 

 



 
 

I vår värdegrund för skolåret 2017-2018 står följande: 
 
Alla elever i Överesse skola har rätt till god undervisning där de får 
lära sig de baskunskaper som krävs för att kunna fungera på ett rat-
ionellt sätt i framtiden. Varje barn är unikt men i skolan formas de-
ras identitet, människosyn och världsbild. Vi vill skapa trygga, so-
ciala och stimulerande lärmiljöer som framkallar lust och vilja att 
lära sig och som bibehåller elevernas nyfikenhet och kreativitet. 
Detta uppnår vi genom traditionell undervisning med basrutiner, 
gemensamma regler och varierande undervisning men även genom 
att satsa på IKT-undervisning i samtliga klasser. Genom att ta in 
pekplattan och andra digitala hjälpmedel i undervisningen i olika 
ämnen tränas elevernas multimodala färdigheter, dvs förmåga att 
tolka och producera olika slag av texter och meddelanden och sam-
tidigt kritiskt analysera innehållet. Vi fortsätter att skriva egna 
böcker inom ”Min egen e-bok” samt tar i bruk chrome-books så att 
elevernas skoluppgifter kan sparas i olika molntjänster. 
 
Alla elever skall känna sig trygga i skolan och vi vill att eleverna 
uppträder respektfullt mot alla vuxna och andra elever i skolan obe-
roende av kulturell identitet. Det är viktigt att kunna respektera 
andras åsikter. Vi vill lära eleverna att hantera motsättningar och 
konflikter på ett etiskt och empatiskt sätt och ge dem mod att för-
svara det goda samt stärka respekten för mänskliga rättigheter, rätt-
visa och jämlikhet. Detta tränas genom att arbeta med StegVis-
programmet och program från UR-skola. Detta läsår satsar vi på att 
gruppdynamiken i klasserna skall fungera. 
 
 
Människan är en del av naturen och därför beroende av ett livskraf-
tigt ekosystem. Vi vill lyfta fram närheten till naturen och få ele-
verna att upptäcka skönheten i närmiljön genom gemensamma fri-
luftsdagar. Vi vill också poängtera betydelsen av en hållbar livsstil 
och en hållbar utveckling och produktionssätt som kan stå i kon-
flikt med denna strävan. 

Överesse skolas verksamhetidé  
 
Vi fortsätter med projektet ”Utveckla den digitala kompetensen”.  Eleverna 
i åk 3-6 är uppkopplade på Pedersöres egna Google Drive-tjänst, G-Suite 
Pedersöre. Via G-Suiten kan eleverna skicka e-post, jobba med textdoku-
ment, teckningar, presentationsprogram osv. Här finns också appen Google 
Classroom som möjliggör ett nytt sätt att undervisa, i enlighet med den nya 
läroplanen. Eleverna i åk 1-2 kommer också att använda chrome-books 
inom Typing-masterprogrammet (tiofingers-systemet). Dessutom är våra 
pekplattor i flitig användning inom olika projekt i samtliga klasser. Näteti-
kett behandlas också i alla klasser. 
 
Att hälsa artigt, säga tack, var så god och förlåt tränas även detta läsår inom 
temaområdet ”Att växa som människa”. Vi vill att eleverna visar respekt åt 
alla oberoende av ålder eller kulturell identitet. 
 
I vår skola ber vi bordsbön. En till två gånger per månad besöks skolan av 
gäster utifrån som håller morgonsamlingar med andligt innebörd. Vi 
sjunger psalmer under morgonsamlingarna. Kyrkan besöks två ggr/läsår 
(advents– och avslutningsgudsjänst). Våra fester och traditioner baserar sig 
för det mesta på kyrkoåret, vilket betyder att innehållet i programmet ofta 
har andlig innebörd (adventsmorgon, Lucia, julfest m.m.) 
 
Inom det mångvetenskapliga lärområdet uppmärksammas ”Finland 100-
år”.  
 
 


