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Telefon/maillista 

Reception/Växel: 0455-655900, 0455-333333 
VD: Monica O. Liljekvist 0455-655901, 0709-424208, monica@tantgron.nu 
Ekonomi/Lokaler: Mats Olsson 0455-655904. 0703-330023, mats.olsson@tantgron.nu 
Rektor 6-9: Andreas Liljekvist 0455-655903, 0733-218004, andreas.liljekvist@tantgron.nu 
Bitr. rektor f-5: Rose-Marie C. Ericsson 0455-655902, 0733-218001, rosa@tantgron.nu 
Föreståndare fritids: Ola Erserum, 0455-655914, 0733-218002, ola@tantgron.nu 

Skolsköterska: Anna Persson 0455-655910, 0738-542269, skolsyster@tantgron.nu 
Kurator: Astrid Ericson 0455-655911, astrid.ericson@tantgron.nu 
Administration: Ninne Mellblom , 0455-655914, ninne.mellblom@tantgron.nu 
Köket: 0455-655913, helen.skogman@tantgron.nu 
Förskoleklasser: 0455-655918 
Klass 1-2: 0455-655920 
Klass 3-5: 0455-655905 
Porten 6-9: 0455-655908 
Visugglan: 0455-655918, 0738-542613, visugglan@tantgron.nu   
Tonugglan: 0455-655919, 0701-486861, tonugglan@tantgron.nu 

Klangugglan: 0455-655917, 0738-542270, klangugglan@tantgron.nu 
Enigheten: 0455-655907, 0733-587087, friheten@tantgron.nu 
Friheten: 0455-655906, 0733-587087, friheten@tantgron.nu 
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Våra övergripande mål 
 

Alla som arbetar på skola/fritids skapar en fast punkt, som ger 
barnen trygghet och glädje att utvecklas till respektfulla individer 
med en god självkänsla. 

 

Genom att utgå från det enskilda barnets kunskaper och 
förutsättningar skapar vi ett varierat och individualiserat 
arbetssätt, där lusten att LÄRA står i centrum.                              
Utifrån detta ger vi barnen goda baskunskaper för att kunna 
utveckla ett självständigt kunskapssökande. 

 

All personal arbetar för att göra eleverna miljömedvetna både 
lokalt och globalt. 

 

Genom musik, drama och bild ges barnen verktyg och lust till eget 
skapande, gemenskap och glädje. 

 

Tillsammans med barn och föräldrar utvecklar vi den framtida 
skolan. 



     

 
 

 
 
 

   Vad är Musikugglan? 

Musikugglan är en fristående grundskola F-9 med integrerad 
skolbarnsomsorg. Personalen i arbetslaget F-5 arbetar med 
det vi är bra på och tycker är roligt. Detta hänger givetvis ihop 
med vår behörighet och våra utbildningar.  
Barnen har en grundtrygghet i den egna klassen. Där det 
gagnar barnen och verksamheten har vi ett nära samarbete 
mellan klasserna. Skolans temaarbeten, utomhuspedagogik och 
arbetet runt årets traditioner är exempel på detta.  
 

 

 
 

                Kunskap 

Miljötänkandet är en grön tråd i Tant Grön AB:s  
verksamhet och miljö är en av Musikugglans inriktningar.  
Musikugglan har utöver miljö en skapande inriktning. Detta är inte en  
”elitsatsning” utan vi använder musik, drama och bild som verktyg 
för att sprida glädje, gemenskap och inte minst lust att lära.  
Inriktningen genomsyrar verksamheten på skolan. 
Vi känner att det är en verksamhet i ständig utveckling   
 

På Musikugglan är det viktigt att barnen får till sig kunskap.  
Barn är olika och därför varierar vägen till kunskap. Musik,  
drama och bild är våra verktyg för att göra inlärningen lustfylld.  
Varje dag ska vara en spännande dag. Barnen ska gå trygga till  
Musikugglan och varje dag känna en förväntan och nyfikenhet på   
dagens innehåll. Föräldrar ska också känna en trygghet och  
delaktighet i sitt barns kunskapsutveckling. 

Kunskap är att vara rustad för vidare studier och för livet. 
 



          ”Drop-in-tid” 

Varje morgon har vi ”drop-in-tid” mellan klockan 07.45 – 08.10. 
Under den här tiden kommer barnen till sitt klassrum när det 
passar dem bäst. Här erbjuds möjlighet till en lugn och harmonisk 
start på dagen. Vi vuxna finns alltid på plats i klassrummet och 
välkomnar till en ny skoldag. 

 

 
 

     
Våra inriktningar  

 
Miljö 
Musikugglan är en miljöcertifierad skola med Grön Flagg. Vi 
arbetar med olika teman och delmål, där barn, personal och 
föräldrar är delaktiga. Musikugglans miljöråd representeras av 
personal från skola och fritids, barn och föräldrar. 
Musikugglan har en lokal kursplan gällande miljö för att ge barnen 
kunskaper i miljöfrågor såväl lokalt som globalt.  

      Mat 

Vi serverar så långt möjligt är kravmärkt mat, som tillagas i vårt 
eget kök i såväl skola som skolbarnsomsorg. 
För att skapa en lugn och harmonisk matmiljö äter barn och vuxna  
tillsammans i vår trivsamma skolrestaurang. 
Förskoleklasserna äter sin lunch i Visugglans kök. 
På Visugglans fritids serveras frukost till skolår f-1 och i vår 
skolrestaurang serveras frukost till skolår 2-5. De som vill äta 
frukost måste dock vara på plats senast kl.07.20, för att kunna äta 
i lugn och ro innan de går till skolans ”drop-in tid” kl.07.45. 
 
Mätta barn är glada barn som kan ta till sig kunskap! 



Musik, drama och bild 

Musikugglans inriktning är musik, drama och bild. Vi vill fånga 
barnens kraft av kreativitet, fantasi och glädje för att sedan 
uppmuntra dem till att våga använda och uttrycka sig med 
hjälp av musik, drama och bild.                                                                                 
Tonvikten läggs på det egna skapandet i musik, drama och 
bild. Det viktigaste är att barnen känner en glädje och 
gemenskap  när vi arbetar. Varje arbetslag har ett 
kulturarbetspass där vår inriktning får extra stort utrymme. 
Kulturarbetet i skolår F-3 sker i samarbete med Levande 
Verkstad. 
I vårt kulturarbete i skolår 4-5 arbetar vi i åldersblandade 
grupper med ett tema som sträcker sig över hela läsåret. 
Eleverna har stor valfrihet och mycket inflytande, vilket ger 
dem utrymme att utveckla sin egen kreativitet. 
Kulturarbetet avslutas med en upplevelsedag eller 
föreställning. 
 
Levande verkstad arbetar med ett tema som sträcker sig över 
hela läsåret. 
Här får eleverna möjlighet att öppna sina sinnen och arbeta 
kreativt. Barnens egna idéer är drivkraften som formar arbetet. 
Som inspiration får barnen vid något/några tillfälle möta en 
upplevelseteater under läsåret. 
Alla elever får beskriva sitt arbete och dokumentera detta i 
form av ett arbetsblad. 
Under vårterminen arbetar vi dessutom med en temavecka som 
mynnar ut i en gemensam avslutning. 

                



             Idrott och hälsa 

Genom idrott och rörelser vill vi förmedla känslan 
av hur härligt det är att använda sin kropp.                                                                                 
På idrottslektionerna är vi i Wämöskolans, 
Tullskolans och Gräsviks gymnastiksalar eller 
utomhus. 
Vår härliga skog och skolgård inbjuder till lek och 
rörelse. 
Skolan har en egen skolidrottsförening, 
Musikugglan/Portens skol-IF. 
 

               Elevs ledighet 
Då elev behöver vara ledig från skolarbetet skall 
blankett lämnas in. Detta gäller inte förskoleklass. 
Ledighet upp till 2 dagar i följd beviljas av 
klassläraren. Mer än 2 dagars ledighet i följd 
beviljas av rektor, som får bevilja sådan ledighet 
sammanlagt 10 dagar per läsår. Om det finns 
synnerliga skäl får rektor enligt skollag bevilja 
längre ledighet. 

Att resa berikar och ger värdefulla upplevelser 
och kunskaper, men vi vädjar till er föräldrar att 
inte planera ledighet vid skolstart i augusti och 
under den period nationella prov utförs i skolår 3 
och 6. För att få veta när proven är inplanerade 
tar ni kontakt med respektive klasslärare.  
 
 



Sjukanmälan 
Då barnen är sjuka och måste stanna hemma, är det viktigt att detta 
meddelas skolan av förälder. Sjukanmälan sker mellan kl. 06.00-
07.30 på telefon 0455-655918 därefter för skolår 1-2 på telefon 
0455-655920  och för skolår 3-5 på telefon 0455-655905 fram till 
kl. 08.00 
  
Om vi inte har möjlighet att svara går det bra att göra en 
sjukanmälan till receptionen 0455-655900. 

Skolhälsovård / Elevvård 

Vår skolsköterska heter Anna Persson. Hon kommer att arbeta 
80% fördelade på 5 dagar. 
Anna kan nås på telefon 0455-655910, 0738-542269 eller på 
mailadress: skolsyster@tantgron.nu. 
Om ditt barn av någon anledning behöver specialkost, har allergier 
eller överkänslighet kontaktar ni alltid skolsköterskan i första 
hand.  

Vi vill påminna om att det råder nötförbud pga. allergi på vår 
skola. Detta gäller alla sorters nötter även nötprodukter som 
jordnötter, chips och jordnötsringar. Förbudet gäller även i 
samband med läger och utflykt. Tack för visad hänsyn. 

Skolans kurator heter Astrid Ericsson och ni når henne på telefon 
0455-655911. 

Skolans elevvårdsteam består av rektor Andreas Liljekvist 
biträdande rektor Rose-Marie C. Ericsson, skolsköterska Anna 
Persson, kurator Astrid Ericsson samt Stina Erserum, som 
ansvarar för arbetet med kamratstödjarna. 

Alla barn är försäkrade genom försäkringsbolag GJENSIDIGE. 
Vid behov finns blanketter på skolan och på Karlskrona kommuns 
hemsida.  



 
Skolbarnsomsorg 

 
Skolbarnsomsorgen har öppet alla vardagar året runt  
mellan klockan 06.00 och 18.00. Vi har fem avdelningar, Visugglan 
Fsk A-1A, Tonugglan Fsk B och 1B, Klangugglan 2A och 2B och  
Enigheten 3A och 3B samt Friheten 4A, 4B, 5 A och 5B. 

  
I skolbarnsomsorgen ska barnen kunna ha sin fritid  
med olika alternativ till aktiviteter. De ska känna att  
deras egna förslag tas tillvara av personalen.  
Målsättningen för skolbarnsomsorgen är att ge barnen  
en trygghet för att våga vara sig själva. 
Vi vill få barnen att prova på nya saker, umgås med kompisar  
och stötta och hjälpa varandra.  
Alla ska mötas med respekt och vänlighet. 
Vi har samma inriktning som skolan och arbetar med musik, bild,  
drama och miljö. 
 

               
 
                    Kamratstödjare 
 
Skolans kamratstödjare består av två elever från varje klass, en 
kille och en tjej i år 3-5. Dessa väljs av klassen för att de är goda 
förebilder.  
Kamratstödjarna får utbildning och har kontinuerliga träffar med 
skolans trygghetsteam.  
Att vara kamratstödjare skapar delaktighet för eleven i vårt 
främjande arbete med likabehandling . Det är alltid de vuxna som 
har det yttersta ansvaret.  
 
 
 
 
 
 
 



Förväntansdokument för Musikugglan 
 

Musikugglan gör sitt bästa för att alla ska trivas och känna sig 
trygga. 
Tillsammans med föräldrar och elever skapar vi den skola, där var 
och en ska kunna utveckla goda kunskaper och sociala förmågor. 
För att uppnå ovanstående har personal i samarbete med föräldrar 
och elever enats om följande förväntansdokument.  
 
Av mig som personal förväntas att jag: 

 
• Skapar trygghet och trivsel och aktivt motverkar mobbning och annan 

form av kränkande behandling. 
 
• Möter elever och föräldrar med vänlighet och respekt och arbetar för en 

god kommunikation med elever, föräldrar, kollegor. 
 

• Passar tider och kommer väl förberedd till dagens arbete. 
 

• Är tydlig i mitt ledarskap och en god vuxen förebild. 
 

• Verkar för att elever och föräldrar ska känna sig delaktiga i skolarbetet. 
 

• Skapar den arbetsro som behövs för att ge varje elev det stöd den 
behöver i sin kunskapsutveckling och sociala utveckling. 
 

• Kontaktar hemmet då elev inte kommit till skolan och sjukanmälan saknas. 
 

• Kontaktar hemmet då ett mera nära samarbete mellan hem och 
skola/fritids krävs, för att på bästa sätt stödja elevens kunskaps 
och/eller sociala utveckling. 
  

• Arbetar aktivt för att de gemensamma ordningsregler som upprättats på 
skolan följs. 
 



 

Av mig som elev förväntas att jag: 
 

 
•     Tar kontakt med någon vuxen om jag upptäcker  
      mobbning eller annan form av kränkande behandling på vår skola. 
 
•    Möter barn/ungdomar och vuxna på skola/fritids med vänlighet och 
     respekt. 
 
•    Använder ett vårdat språk. 
 
•    Kommer väl utvilad och rustad för min dag på skola/fritids. 
 
•    Tar ansvar över mitt skolarbete genom att vara noga med att passa tider 
     och ha bra ordning på mina egna saker och saker som tillhör skola/fritids. 
  
•    Är noga med att utföra mina läxor på ett sätt som för mina studieresultat 
     framåt. 
 
•    Visar hänsyn till mina skolkamrater genom att aktivt medverka till att skapa  
     arbetsro under skoldagen. 
 
•   Är noga med att följa de ordningsregler som finns på skolan. 
 

Av mig som förälder förväntas att jag: 
 

•   Hjälper skola/fritids med att vara uppmärksam på mobbning eller annan  
    kränkande behandling (tar kontakt med skola/fritids). 
 
•   Arbetar för ett gott samarbete och god kommunikation i mötet barn,  
    ungdomar, andra föräldrar och personal på skola/fritids.                  
 
•   Hjälper mitt barn att komma i tid, väl utvilat och rustat för sin dag på 
    skola/fritids. 
 
•   Ger mitt barn det stöd vid läxläsning som behövs, för att föra 
    studieresultaten framåt. 
 
•   Är delaktig i mitt barns skolgång genom att delta vid föräldramöte och 
    utvecklingssamtal och tar del av övrig information från skolan. 
 
•   Meddelar skolan då mitt barn är sjukt. 
  
•   Kontaktar skola och/eller fritids då det är något som kan förändras för att 
    stödja mitt barns kunskapsutveckling och/eller sociala utveckling. 
 
•  Tar del av de ordningsregler som finns på skola/fritids och uppmuntrar mitt 
   barn att följa dessa.  
 



Ordningsregler för skolår F-5 på fristående grundskolan Musikugglan 

       På varje skola ska finnas regler som syftar till att skapa arbetsro i 
skolan. En trygg och stimulerande läromiljö är en förutsättning för att 
eleverna ska få de kunskaper och värderingar som skolan ska förmedla. 
Ordningsreglerna, tillsammans med skolans förväntansdokument, ska ge 
vägledning för elever, all personal i skolan samt föräldrar att skapa den 
plats, dit elever och skolans personal känner lust att gå. 

       Dessa regler är också underlag för återkommande diskussioner och är 
inte en gång för alla givna. Elever, personal och föräldrar är delaktiga i 
arbetet och diskussionerna. 

       Skolan har i samarbete med elever, personal och föräldrar enats om 
följande ordningsregler. Rektor ansvarar för att ordningsregler kommer 
till kännedom för elever, personal och föräldrar.  

       På Musikugglan F-5 finns ordningsreglerna tillsammans med 
förväntansdokument bifogade till informationshäftet, som delas/mailas 
ut till samtliga hem i början av terminen.  

 
På Musikugglan ska jag: 
 

•   Uppföra mig på ett sådant sätt, att jag i ord och handling visar 
         respekt för alla andra på skolan. 
 
•   Inte störa mig själv eller andra och därmed medverka till att 

  skapa den arbetsro, som behövs för att inlärning ska kunna ske. 
 

•   Använda ett språk som inte innehåller ord, som kan såra eller 
          kränka någon. 
 
•   För min egen och andras skull vara noga med att passa tider. 
 
•   Förvara mobil och/eller andra störande föremål i värdeskåpet  
         i klassrummet tills min skoldag är slut. 
 
       Då en eller flera ordningsregler inte följs vidtar skolan följande 
       åtgärder, för att hjälpa eleven: 

  
1. Samtal mellan elev – personal 
2. Samtal mellan elev - personal – föräldrar 
3. Uppföljningssamtal elev - personal – föräldrar 
4. Elevvårdskonferens där rektor, personal, elev, vårdnadshavare och 

skolsköterska deltar. Vid elevvårdskonferens förs alltid protokoll och 
handlingsplan upprättas. 

 
 
Biträdande rektor Rose-Marie Chronvall Ericsson  



Lämning och hämtning till Musikugglan Porten 

 

 

 

 

Kartan ovan visar var ni lämnar och hämtarelever till Musikugglan/Porten skolår f-9.  Vi vädjar till alla 

föräldrar att försöka minska bilismen vid skolan. Här nedan  kommer några förtydliganden och  vi 

hänvisar till siffermarkeringarna på kartan. Detta hoppas vi ska underlätta för er föräldrar. 

1. Här finns parkering  för föräldrar till elever på skolår f-2. Se skiss till höger där parkering och 

körriktning är markerad. Du som bara ska släppa av ditt/dina barn kan stanna till i 

högerkanten på slingan. 

2. Här finns uppfart för dem som lämnar till skolår 3-5 och 6-9. En gång och cykelväg leder upp 

till skolans lokaler. 

3. Parkeringar finns för dem som lämnar och/eller hämtar med bil.  

4. Vi vädjar också till alla föräldrar att inte cykla eller köra bil över Vämöskolans gård. 

1.  Härifrån lämnas och 

hämtas barn på f-2 

 

 

3 . Här lämnas och hämtas 

barn till 3-5 och 6-9 

 

2 . Uppfart till 

3-5 och 6-9 

 



Läsårstider för fristående grundskolan Musikugglan läsåret 2012-2013 
  
  
Hösttermin onsdag 22 augusti-torsdag 20 december 2012 
  
Vårtermin måndag 7 januari-onsdag 12 juni 2013 
  
Lovdagar:   
  
Höstlov  torsdag 1 november-fredag 2 november 2012 
                    (tillsammans med studiedagar 29/10-31/10  
 ger det ledighet för eleverna hela v.44) 
  
Sportlov    måndag 18 februari-fredag 22 februari 2013  (v.8) 
  
  
 Påsklov tisdag 2 april-fredag 5 april 2013 (v.14 efter påsk) 
  
Klämdagar fredag 10 maj och fredag 7 juni 2013 
  
Studiedagar måndag 29 oktober-31 oktober 2012 och måndag 7  
 januari 2013 
  
Ytterligare en studiedag kommer att läggas ut där det gagnar verksamheten 
 



   
 

Anhållan om ledighet för elev 
 

 

Undertecknad vårdnadshavare anhåller härmed om ledighet för eleven 

__________________________________________________ i klass ________ 

för tiden _________________________________________________________ 

Orsak: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Datum: _____________________________________ 

___________________________________________ 

Vårdnadshavare 

 

 

Klasslärares/mentors yttrande: (tidigare ledighet anges) 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Datum: _____________________________________ 

___________________________________________ 

Klasslärare/Mentor 

 

 

Rektors beslut: 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Datum: _____________________________________ 

___________________________________________ 

Rektor 

 


