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Gulblå tråden 

 

Värdegrund 

Svenska skolans styrelse har enats om följande värdegrund för verksamheten. 

 

Svenska Skolan ska vara det naturliga förstahandsalternativet för skandinaviskspråkiga 

barn i regionen och drivs i en anda av Montessoris pedagogik och en inriktning mot ett 

ekologiskt helhetstänkande. Därför är skolans värdegrund globalt inriktad och fokuserar 

på empati och respekt för varandra, alla varelser och jorden i sin helhet. Fokus ligger på 

att förmedla pedagogik i världsklass baserat på de senaste vetenskapliga studierna 

beträffande det bästa sättet att främja det individuella barnets utveckling.  

 

 

Skolans organisation 

Svenska Skolan i Lissabon är en föräldrastyrd förening utan vinstintresse. Den består av 

en styrelse som utser rektor och som även kan vara delaktig i rektrytering av personal. 

Det kan även finnas intressegrupper som tillsätts av styrelsen för att lösa en specifik 

fråga. Högsta beslutande organet i skolan är föreningsstämman som hålls på våren samt 

en extra stämma som hålls på hösten. Där fattas beslut om budget inför kommande år. 

Vid den ordinariestämman på våren hålls också val av styrelsemedlemmar i den ordning 

då de sittandes förordnanden går ut. Här röstas även om styrelsens ansvarsfrihet. 

Förslag och motioner måste var inne minst två veckor innan mötena enligt stadgarna. 

För att se stadgarna se hemsidan under rubriken stadgar. 

Den dagliga verksamheten drivs av rektor som rapporterar till styrelsen vid 

schemalagda möten.  

 

Riktlinjer och ambitioner angående mat Svenska Skolan i Lissabon 

Internationell och svensk mat, barnen ska både känna igen och prova på ny mat. 

Inga halvfabrikat, allt är hemlagat från början. Eget bröd bakas och egna såsbaser från 

grunden görs från grunden. 

Det serveras frukt varje dag  och det finns alltid grönsaker till maten. I största möjliga 

mån använder skolan närodlat och när det gäller orter är det egenodlat. 

Under hela dagen serveras filtrerat vatten. 

En dag i veckan är det vegetarisk mat. Naturligtvis serveras det vegetariskt till 

vegetarianerna varje dag. Samtliga mellanmål är vegetariska. 

Två dagar fisk och två dagar kött och en mycket liten del rött kött. Skolan är väldigt 

noga med var köttet kommer ifrån. 

Vår hållbarhetsprofil gör att vi kontrollerar matsvinn, jobbar med Grön Flagg, one 

planet plate samt att eleverna ska följa med och utvecklas. 

 

 

Språk 

Det är det svenska språket som ligger grund för vår utbildning. Detta till trots har 

portugisiskan och engelskan viktiga roller för att kommunicera i samhället och därför 

har de en framträdande roll i skoldagen. Från år 4 räknas portugisiskan som moderspråk 

med betygsättning i år 6, från ht 2018 enligt ny skollag. 

 

Likabehandling 

Svenska Skolan i Lissabon har en likabehandlingsplan som utgår från Lgr 11s 



värdegrund. Likabehandlingsplanens innehåll arbetas, i viss mån, fram i samarbete med 

eleverna men det är pedagogerna och rektor som utarbetar den färdiga planen. För 

rutiner och uppföljning ansvarar rektor. Likabehandlingsplanen revideras varje läsår i 

september och börjar gälla senast 1 oktober det läsåret.  

 

Ordningsregler 

Enligt skollagen Lgr 11 så måst ordningsreglerna arbetas fram i hop med eleverna, ofta 

via elevrådet. Det görs i samband med skolstart. För uppdaterade ordningsregler för 

elever och personal, se hemsidan under Ordningsregler.  

 

Frånvaro 

En elevs frånvaro rapporteras in direkt till skolan. Skulle inte eleven ha dykt upp innan 

kl 9.30 och adekvat frånvarorapportering saknas kontaktas vårdnadshavaren. Det är 

klassföreståndaren som är ansvarig för att kontakten tas.  

Vid ansökan om ledighet har klassföreståndaren rätt att ge en dag vid enstaka tillfällen 

utan att ledighetsansökan till rektor lämnas in. Vid alla andra tillfällen avgör rektor. Då, 

som tidigare nämnts, läsåret är reglerat av lag kan rektor avslå ansökan om ledighet.  

 

Föräldraengagemang 

Eftersom Svenska Skolan i Lissabon är en förening det är medlemmarna som äger 

verksamheten förväntas ett visst engagemang av föräldrarna. Det förväntas att man 

deltar vid årsstämmor, en i oktober-november och en i maj, samt att man engagerar sig i 

sitt barns utbildning. Håll gärna en nära diskussion med pedagogerna om ditt barns 

utveckling. Vid utvecklingssamtalen sätts mål för vad barnet ska uppnå till nästa 

tillfälle. Fundera gärna igenom det hela före. Du är den som känner ditt barn bäst och 

kan därför komma med input till pedagogerna som kan vara ovärderlig.  

Varje år har vi föräldramöten som hålls på svenska. Om man vill ha informationen på 

annat språk än svenska, hör av er till skolan så arrangeras ett extra tillfälle. 

Se även hemsidan vad som förväntas av dig som förälder under punkten Värdegrund. 

 

Avgifter och fakturering 

Avgifterna bestäms på årsstämman i maj och är grunden för att skolan ska kunna 

bedriva sin verksamhet. De betalas tre gånger om året. Vid icke betald avgift har skolan 

laglig rätt att neka eleven undervisning. 

Elever med en koppling till Sverige är berättigade att ansöka om statsbidrag vilket är en 

av grundpelarna i skolans ekonomi. Om ditt barn är berättigat stadsbidrag måste det 

ansökas om och det kan skolan hjälpa till med. För elever utan stadsbidrag tas en högre 

avgift ut. 

Vid frågor om fakturering, kontakta i kansliet. 

 

Försäkringar 

Barnen är försäkrade genomskolan vid samtliga aktiviteter inom skoldagen. Om de 

deltar i aktiviteter utanför skolan under fritids är de försäkrade genom entreprenören. 

 

Transport 

Skolan bedriver ingen skoltransport. Vid vissa tillfällen kommer exkursioner att göras 

och då görs de av godkända bussbolag. 

 

Nödfall 

På skolan bedrivs brandövningar och utrymningsövningar, både förberedda och 



oförberedda och det finns en utrymningsplan. Det finns även rutiner för jordbävning och 

tsunami.  

Skulle det ske något akut i familjen under skoldagen, ska skolan kontaktas så förbereds 

eleven på bästa möjliga sätt av personal. Kontakta inte eleven i första läget då den kan 

handla i affekt. Personalen är utbildada för att klara av krissituationer. Det finns även en 

krisplan med nummer till krisguppen på hemsidan. Man kan alltid kontakta rektor. 

 

Kösystem och syskonförtur 

På SSL har vi ett kösystem som gäller efter att man har betalt anmälningsavgiften. 

Tillträde sker sedan efter köplats. Vi tillämpar även syskonförtur i mån av plats vilket 

innebär att om man har ett syskon i skolan och om man står i kö har man förtur till plats 

om man gjort en formell ansökan och betalt anmälningsavgift. 

För prislistor, se bilagor. 

 

 

 

Material för utbildning 

Eleverna är berättigade gratis grundläggande skolmaterial så som böcker och 

skrivutrustning. 

 

It-policy 

På svenska skolan i Lissabon har vi en it-policy som innebär att man som elev och 

förälder ställer upp på grundläggande krav för etikett på nätet. 

 

Praktiska råd 

Skolan tycker det är viktigt att barnen tidigt lär sig att ta ansvar för sina saker. Därför 

plockar inte personalen efter barnen utan samlar vid dagens slut ihop glömda saker och 

lägger i en back där barnen kan titta efter saknade attiraljer. De första i varje månad 

töms denna korg och innehållet skänks till välgörenhet. 

 

Det är varmt välkommet med föräldrars besök i verksamheten. Du för en inblick i vad 

barnen gör under dagarna. Lunch ingår vid första besöket. 

 

Lägg gärna förslag i förslagslådan vid dörren. Alla förbättringsförslag välkomnas men 

det är inte säkert att de kan genomföras. 

 

 

 

 

 


