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Värdegrund och organisation 

 

Värdegrund  

Svenska skolans styrelse har enats om följande värdegrund för verksamheten. 

 

Svenska Skolan ska vara det första alternativet för skandinaviskspråkiga barn i 

regionen. Värdegrunden bygger på en global inriktning med fokus på empati och 

respekt för varandra, alla varelser och jorden i sin helhet. Uppdraget är att förmedla 

pedagogik i världsklass, detta utifrån de senaste vetenskapliga studierna om hur 

individens lärande bäst främjas.  

 

Skolan väljer de bästa pedagogerna för att möta skolans värdegrund. I skolan ryms upp 

till 90 barn från förskolan till årskurs sex. Eleverna ska ha lätt att passa in i vid andra 

skolor. Språkfokus ligger på svenska, engelska och portugisiska.  

 

 

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 rekrytering av personal. 

Högsta beslutande organet i skolan är föreningsstämman som hålls på våren. Där fattas 

beslut om budget inför kommande år och vid den 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 mötet enligt 

stadgarna. Den dagliga verksamheten drivs av rektor som rapporterar till styrelsen vid 

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

fråga.  

 

Pedagogik 

Svenska skolan i Lissabon lyder under svensk skollag. 

Skolan regleras i Lgr 11 och bedriver en pedagogik som utgår från ett helhetstänk runt 

ämnen och undervisning. Pedagogerna möter barnet på den nivå det är i sin utveckling 

snarare än utefter barnets ålder. Detta är gynnsamt då skolan har åldersintegrerade 

klasser. Samtliga aktiviteter på förskolan är planerade utifrån Lpfö 98. Det innebär 

bland annat att det finns pedagogstyrda aktiviteter varje dag.  

 

Fritids 

Verksamheten är reglerad enligt Lgr 11 med fokus på de övergripande målen. 

Fritidshemmet ska stimulera samarbete, empatiutveckling och upptäckarlusta. Således 

är det inte bara fri lek utan pedagogerna styr även verksamheten.. 

 

Föräldraengagemang 

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

verksamheten. Således förväntas ett visst engagemang av föräldrarna: exempelvis att 

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

sig i sitt barns utbildning.  

 

 

  



 

Praktisk information i bokstavsordning  

 

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 ska det 

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

avgift ut. Vid frågor om fakturering, kontakta skolan. 

 

 

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 

klassläraren som är ansvarig för att kontakten tas.  

Vid ansökan om ledighet har klassläraren 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.  

 

Försäkringar 

Barnen är försäkrade genom skolan vid samtliga aktiviteter inom skoldagen. Om de 

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

 

It-policy 

På svenska skolan i Lissabon finns en It-policy som innebär att man som elev och 

förälder ställer upp på vissa grundläggande krav för etikett på nätet. Policyn skrivs 

under av både elev och vårdnadshavare. 

 

Kommunikation 

Svenska Skolans officiella kommunikationsväg är hemsidan och det är där som 

uppdaterad och korrekt information finns. Utöver det finns det även 

marknadsföringskanaler såsom sociala medier som följer General Data Protection 

Regulation (GDPR). 

 

Kösystem och syskonförtur 

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

Tillträde sker sedan efter köplats. Syskonförtur tillämpas 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. 

 

Läsår 

Skolåret består av minst 178 skoldagar vilket styrs av skollagen. Höstterminen börjar i 

augusti och avslutas i december medan vårterminen börjar i januari och slutar i juni. För 

aktuella läsårstider, se skolans hemsida.  

 

Material för utbildning 

Genom skol- och transportavgiften samt statsbidraget är eleverna berättigade 

grundläggande skolmaterial så som böcker, skrivutrustning och It-material. 

 



 

Nödfall 

På skolan bedrivs brandövningar och utrymningsövningar, både förberedda och 

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

tsunami som finns beskrivna i handlinsplaner. Skulle det ske något akut i familjen under 

skoldagen, kontakta skolan så förbereder vi eleven på bästa möjliga sätt. Kontakta inte 

eleven i första läget då den kan handla i affekt. Det finns även en krisplan med nummer 

till krisgruppen på hemsidan. 

 

Ordningsregler 

Enligt skollagen Lgr 11 tas ordningsregler fram i samarbete med eleverna, ofta via 

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

och personal, se skolans hemsida under Ordningsregler.  

 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 

Svenska Skolan i Lissabon har en plan mot diskriminering och kränkande behandling 

som utgår från Lgr 11s värdegrund. Planen revideras varje läsår i september och börjar 

gälla senast 1 oktober det läsåret. Se skolans hemsida för nu gällande plan.  

 

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 föräldrar kan titta efter saknade attiraljer. De första i varje månad 

töms denna korg och innehållet skänks till välgörenhet. 

 

Barnen får utöver lunch, frukt på förmiddagen och mellanmål på eftermiddagen. 

 

Kom ihåg inneskor, badkläder och gymnastikkläder de dagar det är gymnastik. Märk 

alla kläder med namn. 

 

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

det är inte säkert att de kan genomföras. 

 

Språk 

Det svenska språket är det 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 under skoldagen. Från år 4 räknas portugisiskan som 

modernt språk med betygsättning i år 6 enligt en uppdatering av skollagen i juli 2018. 

 

Utvecklingssamtal 

Varje termin har eleven utvecklingssamtal där det sätts upp mål för barnens lärande. 

Samtalet förs mellan elev, lärare och vårdnadshavare. 

Den som har det närmaste pedagogiska ansvaret för eleven är klassläraren och det är till 

den vårdnadshavare vänder sig med frågor om skolgången 

 

 

Varmt välkomna till Svenska skolan i Lissabon! 


