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                                   Välkommen till Edessaskolan! 

Edessaskolan är en friskola med språklig inriktning, där svenska språket har störst prioritet. 

Övrig utökad språkundervisning läggs på det syrianska/arameiska språket. Här är det lika 

viktigt att göra det svenska språket levande hos alla elever som att stärka modersmålet hos 

dem som är flerspråkiga samt att eleverna får grundvärderingar som utgår från läroplanens 

grundläggande värden. Skolan präglas dessutom utav en musikprofil inom den orientaliska 

musikvärlden som ingår i klasser.  

Vidare ligger fokus på att skapa trygghet hos eleverna, där alla elever blir uppmärksammade, 

och därför har skolan en hög lärartäthet där fler vuxna finns runt eleverna. 

I det här informationsbladet finns viktig information om Edessaskolan. Här finns datum för 

läsåret, namn på alla som arbetar på skolan och viktiga regler som gäller på skolan. 

 

Stiftelsen Bar Hebreus 

Edessaskolan är en fristående skola som ägs av en stiftelse vid namn stiftelsen Bar Hebreus. 

Stiftelsen bildades 2006 och har tillsammans byggt upp en icke vinstdriven skola. 

Har du frågor kring stiftelsen/styrelsen kontakta gärna styrelsens ordförande Gabriel 

Marawgeh, e-post: marawgeh@gmail.com. 

 

Öppettider 

Skolans fritidsverksamhet har öppet mellan kl. 06.30-18.00. Mellan dessa tider är du som 

förälder/anhörig hjärtligt välkommen att besöka oss. 

 

Anmäl sjukfrånvaro 

Du som vårdnadshavare är skyldig till att ditt barn fullgör sin skolplikt (skollagen kap 7 § 20). 

Därför kräver skolan att du som förälder anmäler då ditt barn vid sjukdom eller p.g.a. annan 

orsak inte kan närvara i skolan. Frånvaroanmälan görs via InfoMentor eller på tel. nr 08-531 

84912, varje dag eleven är borta.  

 

Ledighet 

Vid ledighet för enskilda angelägenheter eller synnerliga skäl, ska ni som förälder fylla i en 

blankett som finns att hämta hos skolans administration. Denna blankett ska lämnas in till 

skolan minst 2 veckor innan ledighetsperioden börjar. Skollagen 7 kap. 18§ kräver att det ska 

finnas synnerliga skäl, inte bara särskilda skäl, om längre ledighet ska kunna beviljas. Detta 

är en markering av skolpliktens starka ställning i svensk skollagsstiftning. Skolpliktiga barn 

ska normalt sett inte beviljas längre ledigheter, med tanke på att det faktiskt är deras 

skyldighet att gå i grundskolan och deras föräldrars skyldighet att se till att de går i skolan. 

 

Mobiler 

Under lektionstid får ingen elev svara i sin mobiltelefon eller skicka/läsa sms etc. 

Detta gäller alla elever på skolan under skoltid inklusive raster. Skolan har regler/rutiner kring 



mobiltelefoner. Elever som ej följer dessa regler kommer att få sin mobiltelefon beslagtagen 

av skolans personal. Personal kommer i sin tur meddela föräldrarna om detta och 

mobiltelefonen kommer att vara kvar i skolans förvar tills att en av föräldrarna kvitterar ut 

den.  

Om du som förälder behöver få tag på ditt barn omgående, ring då direkt till skolan på 

telefonnummer: 08-531 84912 och lämna ett meddelande så kontaktar personalen barnet. 

 

Fritidsomsorg 

Fritidomsorgens verksamhet har öppet mellan kl. 06.30-18.00. Fritidspersonalen uppmanar   

föräldrar/anhöriga att ni personligen lämnar och hämtar ert barn utifrån angivna tider och 

samtidigt meddelar personalen om detta. Om ni skickar iväg ert barn med någon annan 

vårdnadshavare så ber vi er vänligen att skriftligt meddela detta för fritidspersonalen dagen 

innan. 

 

Märkning av klädesplagg 

Skolan uppmanar varje förälder, i synnerhet föräldrar till barn i de yngre åldrarna, att alltid 

märka sitt barns kläder genom att skriva barnets namn på varje klädesplagg/skor.  

Du som förälder uppmanas även att vid lämning/hämtning gå igenom ditt barns kläder. 

Kvarglömda kläder/skor som inte är märkta med barnets namn kommer att skickas till en 

välgörenhetsorganisation sista fredagen i månaden. 

 

Efter skoltid 

Efter skoltid ska de elever som inte har fritidsomsorg ta sig hem direkt. När det gäller elever 

som har fritidsomsorg uppmanar fritidspersonalen föräldrar/anhöriga att ni personligen lämnar 

och hämtar ert barn utifrån angivna tider och samtidigt meddelar personalen om detta. 

 

Elevråd och klassråd 

Varje årskurs utser två representanter till elevrådet. Där möts elever, personal och skolledning 

för diskussion och beslut om saker som rör alla på skolan. Representanterna i elevrådet har 

ansvar att föra information mellan elevrådet och klassrådet. Elevrådet träffas en gång 

i månaden.   

 

Arbetsro 

Skolans lärarlag satsar kontinuerligt på att förbättra elevernas arbetsmiljö i klassrummet.  

Det innebär att man utifrån skollagen vidtar åtgärder till att skapa en lugn och trivsam 

arbetsmiljö. 

Varje elev är skyldig mot sig själv och mot sina klasskamrater att bidra till en trivsam 

arbetsmiljö men även du som förälder har ansvar att kontinuerligt samtala med ditt barn om 

hur viktigt detta är för deras kunskapsutveckling. 

 

 

 



 

Viktiga datum läsåret 2019/20 

❖ Skolstart kl.09.00-10.30 – 19 augusti 

❖ Föräldramöte kl. 18.00-19.30 – 5 september 

❖ Skolfotografering - 24 september 

❖ Idrottsdag för alla elever – 22 oktober 

❖ Höstlov - 28 oktober – 1 november 

❖ Studiedag för all personal (eleverna är lediga från skolan) – 4 november 

❖ Fackeltåg – 29 november 

❖ Luciafirande – 13 december 

❖ Julavslutning - 18 december  

❖ Studiedag för all personal (eleverna är lediga från skolan) – 7 Januari  

❖ Terminsstart för samtliga elever – 8 januari 

❖ Vinterdag (friluftsdag) – 12 februari 

❖ Sportlov – 24 - 28 februari  

❖ Påsklov – 14 – 17 april 

❖ Lovdag  (ortodox annandag påsk) – 20 april 

❖ Vårkonsert – information kommer ut senare 

❖ Lovdag (klämdag) – 22 maj 

❖ Sommardag, friluftsdag för samtliga elever – 5 juni 

❖ Sommaravslutning – 10 juni 

 

Trivselregler på Edessaskolan: 

”Behandla andra som du själv vill bli behandlad” 

܀     Vi är vänliga och visar varandra hänsyn och tolerans. 

܀     Vi använder ett vårdat språk. 

܀     Vi ger varandra studiero och kommer i tid till lektionerna. 

܀     Vi tar ansvar för skolans gemensamma material. 

܀     Vi lämnar värdesaker hemma. Skolan ersätter inte förlorade värdesaker ex mobiler. 

܀     Vi går inomhus. 

܀     Vi håller rent runt omkring oss. 

܀     Vi är ute alla raster. 

܀     Vi utsätter varken oss själva eller andra för fara. Vi kastar inte stenar, pinnar, snöbollar 

      eller annat som kan skada någon/något. 

܀     Ingen lämnar skolans område utan tillåtelse. 

܀     Vi sparkar boll endast på fotbollsplanen. 

܀     Vi använder hjälm (ej cykelhjälm) när vi åker pulka/stjärtlapp. 

❖ Vi använder inte våra mobiltelefoner på skolans område under hela skoldagen. 



 

 

Personal på Edessaskolan läsåret 2018/19 

Robert Abraham                                                     070 -734 96 29, robert@edessaskolan.se 

Aida Afram                                                            aida@edessaskolan.se 

Micke Agirman                                                      mickea83@hotmail.com 

Layla   Akman                                                        layla@edessaskolan.se  

Sosso Assali                                                           emmi_920@hotmail.com 

Hiba Adam                                                             hiba@edessaskolan.se 

Sofia Abraham                                                       sofia@edessaskolan.se 

Rebecka Abraham 

Maija Boltenstål                                                     maija@edessaskolan.se 
Aram Dawod                                                          araminho-10@hotmail.com 

Nancy Gergis                                                         nancy@edessaskolan.se 

Helena Kulhan                                                       helena@edessaskolan.se 

Malek Kourie                                                         malek.kourie.83@gmail.com 

Shafira Lahdo (VT 20)                                           shafira@edessaskolan.se 

George Malke 

Issa Malki                                                               issamaraouki@hotmail.com 

Mania Massi                                                           mania@edessaskolan.se 

Rubina Naoum                                                       rubina@edessaskolan.se 

Sandra Noyan                                                        sandra@edessaskolan.se  

Elias Keriakes                                                        elias-keriakes@hotmail.se 

Nursel Rhawi                                                         nursel@edessaskolan.se 

Mecide Tas 

Fabronia Yakoub                                                    fabronia@edessaskolan.se 

Linda Yakoob                                                         linda@edessaskolan.se 

 

Denna information och mycket mer finner du på vår hemsida www.edessaskolan.se samt 

www.facebook.com/edessaskolan.madrashtodurhoy .  
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