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Hedekas skola 

A-Ö 

Information till elever och vårdnadshavare 
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Mitt i natursköna Hedekas, på gränsen mellan Bohuslän och Dalsland, 

ligger Hedekas skola med cirka 100 elever i årskurserna F-6. Här finns 
även ett kommunbibliotek och ett fritidshem. 

  
Pedagogerna som arbetar här jobbar utifrån ett tydligt inkluderande och 

språkutvecklande arbetssätt.  
 

Hedekas skolas ledord är trygghet, kunskap och gemenskap. 
 
  
 

  

Trygghet  •  Kunskap  •  Gemenskap 

”Skolans uppdrag är att främja lärande där eleven stimuleras att 
inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete 

med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, 
kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.  
 

Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet.  
Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra 

och utveckla ett kulturarv - värden, traditioner, språk, kunskaper - 
från en generation till nästa.  
 

Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens 
fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med 

hemmen.” 
 

- Ur skolverkets läroplan 
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Snabbinfo - Hedekasskolan 

 

Frånvaroanmälan skola via Skola24:  

• munkedal.skola24.se/ med personlig inloggning 

• I din mobil via appen Skola24 

• Frånvaroanmälan telefon:    0515 – 436 16 

• Frånvaroanmälan telefon arabiska:  0515 – 436 15 

 

Frånvaroanmälan fritids: 

Via appen Tieto Edu 

 

Kontakt  

Hedekasskolan, tel:    0524-180 45 

Fritidshemmet Virvelvinden, tel:   0524-180 47 

Besöksadress: Färgelandavägen 1, 455 41 Hedekas 

 

Stödfunktioner 

Kurator     0524– 184 62 

Skolsköterska    0524 –183 12 

 

Unikum 

Skolans digitala lärportal för information och kommunikation. 

Användarnamn och lösenord får ni vid skolstarten. 

www.unikum.net 

 

Mobiltelefoner 

Mobiltelefoner samlas in och förvaras av klasslärare under skoldagen. 

Behöver eleven ringa kontaktar eleven sin lärare. 

 

Hemsida 

www.munkedal.se 

 

https://munkedal.skola24.se/
http://www.unikum.net/
http://www.munkedal.se/
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A  

Adress och telefonnummer till 

Hedekas skola 

Adress: Färgelandavägen 1, 455 41 Hedekas 

Telefon: 0524-180 45 

 

Aktivitetsdagar 

Skolan ordnar aktivitetsdagar, t ex badutflykter, 

skridskoåkning, brännbollsturnering, elevmaraton 

och skoljoggen. Mer info om detta lämnas inför 

varje enskilt tillfälle.  

 

 B 

Betyg 

Betyg sätts i åk 6. 

 

Bibliotek 

Stängt tills vidare pga renovering. 

 

Borttappade/upphittade saker 

Finns på expeditionen.  

 

Brand/Larm 

Klasslärare har genomgång av rutiner vid 

brandlarm. Brandövning sker med hjälp av 

vaktmästaren. 

 

Buss 

Skolan har bussvakter.  

Alla elever som är berättigade till skolskjuts får 

brev hem med info om sin bussrutt. 

  

 

 

 

 

 

 C 

Cykelregler på skolgården 

Under skoltid och fritidstid är det inte tillåtet att 

cykla på skolgården. 

 

 E 

Elevhälsan 
Elevhälsoteamet består av skolans rektor, 

skolsköterska, kurator och speciallärare.  

  

Elevråd 

Består av två representanter från varje klass samt 

kurator och lärarrepresentant. 

  

Expeditionen 

Skoladministratör: Jeanette Gustafsson  

Tel: 0524-180 45 

E-post: jeanette.gustafsson2@munkedal.se 

   

 F 

Fotografering 

Fotografering sker varje år.  

 

Fritids 

Fritidshemmet Virvelvinden     0524-180 47  

E-post: fritids.hedekas@munkedal.se 

Via appen Tieto Edu lägger ni in barnens schema 

och anmäler ev. frånvaro mm. 

Fritids arbetar för att ge eleverna en meningsfull, 

stimulerande och utvecklande verksamhet före och 

efter skolan.  Tillbringar mycket tid ute med olika 

aktiviteter. Öppet kl 06-18 vardagar. 

 

Frukt 

Det är bra om barnen har med sig frukt, så att de 

orkar med hela skoldagen. 

 

Hedekasskolan A-Ö 

jeanette.gustafsson2@munkedal.se
mailto:fritids.hedekas@munkedal.se
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Frånvaro skola 

Frånvaroanmälan görs via Skola24: 

 www.munkedal.skola24.se 

 I din mobil via appen Skola24 

 0515 - 43616 

 0515 - 43615 (för arabiska) 

 

Frånvaro fritids 

Frånvaroanmälan görs via appen ”Tieto Edu” 

  

Försäkring 

Alla elever är försäkrade för olycksskador dygnet 

runt via Protector försäkring. Se  

www.munkedal.se/utbildning-och-

barnomsorg/forsakringar  

för mer information. 

 

Föräldramöte 

Föräldramöte hålls en gång per år. 

 

Föräldrasamverkan 

Samverkansrådet är sammansatt av personal, 

rektor samt representanter för vårdnadshavare 

från varje klass, från förskoleklass till åk 6. 

   

 H 

Hemsida 

www.munkedal.se 

  

K 

Klassråd 

Varje klass har ett klassråd, som består av alla 

elever och deras lärare. De tar upp frågor som är 

av gemensamt intresse för klassen. 

  

Kulturaktiviteter 

Exempel på kulturaktiviteter kan vara en 

dagsutflykt till Vitlycke museum, olika 

teaterföreställningar, dans mm. 

 

  

 L 

Ledighet 

Ansökan sker via Skola24. Kommunens skolor är 

mycket restriktiva med att bevilja ledigheter. 

 

 

M 

Mobiler 

Mobiltelefoner samlas in och förvaras av klasslärare 

under skoldagen. 

Behöver du ringa, kontakta din lärare. 

 

Modersmålsundervisning 

Ansökan lämnas in via kommunens hemsida: 

Ansökan om modersmål  

Frågor om modersmål: 

Martin Olsson  0524-180 32 

 

Motorikgrupp 

Övningar innehållande finmotorik, koordination, 

koncentration, balans och samarbete används 

kontinuerligt i undervisningen.  

 

Musikskola 

Det finns musikskola med möjlighet att spela olika 

instrument. De har även en populär blåsorkester. 

Tel: 0524 - 182 39 

musikskolan@munkedal.se 

 

 N 

Nationella prov 

Skolan genomför nationella prov i svenska, 

engelska och matematik enligt Skolverkets 

föreskrifter i åk 3 och 6. 

Mer info på www.skolverket.se  

  

 O 

Ordningsregler vid Hedekas skola och 

fritidshem 

Skolan bestämmer tillsammans med eleverna vid 

skolstarten vilka ordnings– och trivselregler som 

ska gälla för läsåret. 

http://www.munkedal.skola24.se/
www.munkedal.se
https://www.munkedal.se/sidor/blanketter/e-tjanster-och-blanketter/barn-och-utbildning/grundskola/blankett---ansokan-om-modersmalsundervisning
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 P 

Parkering 

Parkering sker på anvisad plats. 

 

Personuppgifter 

Skolan använder personuppgifter i enlighet med 

GDPR. Uppgifterna behövs för att administrationen 

kring elever och personal skall kunna hanteras på 

bästa sätt. 

 

Plan mot diskriminering och 

kränkande behandling 

Finns på kommunens hemsida: 

Hedekas skola 

 

  R 

Rektor 

 

Zinita Johansson 

Telefon: 0524 – 180 46 

E-post: zinita.johansson@munkedal.se 

 

 S 

 

Schema 

Schema delas ut när läsåret börjar.  

  

Skolskogen 

I närheten av skolan har vi vår skolskog som både 

skolan och fritids använder flitigt. 

 

Skollunch 

Matsedel Hedekas skola 

 

 

 

 

 

  

Skolsköterska 

Lena Cullberg Tele: 0524-183 12  

Telefontid alla dagar kl. 8—12 och mottagning på 

torsdagar kl. 8 – 12. 

  

Skolläkaren har mottagning på respektive skola 

efter överenskommelser med skolsköterskan. 

 

 

Specialkost 

Vid behov av specialkost ska en ny blankett fyllas i 

för varje läsår. Blanketten hittas på kommunens 

hemsida och skickas digitalt via blankettarkivet. 

Frågor till kostenheten:  0524-181 93  

Telefonnummer skolköket: 0524-180 41  

Glöm inte att meddela skolköket varje dag 

innan kl. 08.00 om barnet är sjukt eller 

frånvarande av annan anledning! 

 

Stöld 

Anmäl stöld till polis och till expeditionen. 

 

  

 T 

Telefonnummer 

Rektor  0524-180 46 

Expedition  0524-180 45 

Fritids  0524-180 47  

Skolköket  0524-180 41 

Kurator  0524-184 62  

Skolsköterska  0524-183 12 

 

Klasstelefoner 

MH21, fsk  0524-180 50 

MH20, åk1  0766-955 398 

MH19, åk2  0766-955 463 

MH18, åk3  0766-955 268 

MH17, åk4  0766-955 460 

MH16, åk5  0766-955 427 

MH15, åk6  0766-955 440 

 

https://www.munkedal.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/grundskolor/hedekas-skola
mailto:zinita.johansson@munkedal.se
https://webmenu.foodit.se/?r=14&m=1430&p=917&c=10244&w=0&v=Week&l=undefined
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Terminstider 

HT 2021 Tors 19 aug — Tis 21 dec 

VT 2022 Ons 12 jan — Tis 14 juni 

 

Lovdagar:  HT 2021  

Torsdag 23 sep 

Måndag 1 nov —Fredag 5 november (v 44) 

 

Lovdagar:  VT 2022  

Måndag 21 feb—Fredag 25 feb (v 8) 

XX mars (ej fastställd ännu) 

Måndag 11 apr—Torsdag 14 apr (v 15) 

Fredag 27 maj 

 

Helgdagar:  VT 2022  

Fredag 15 april (Långfredag) 

Måndag 18 april (Annandag påsk) 

Torsdag 26 maj (Kristi Himmelsfärdsdag) 

Måndag 6 juni (Nationaldagen) 

 

Testmaterial 

Enligt Munkedal kommuns språk– och 

matematikplan använder vi t ex: 

”Hur låter orden”, ”Hitta bokstaven”, ”Skolverkets 

bedömningsstöd” och ”DLS”. 

 

 

  

 U 

 

Unikum 

www.unikum.net 

Här hittar ni all information angående ert barns 

skolgång, t ex veckobrev, schema, telefonnummer, 

kunskapsbedömningar av ert barn och vad vi 

arbetar med just nu. Användarnamn och lösenord 

får ni vid skolstarten. 

  

Utvecklingssamtal 

Utvecklingssamtal hålls en gång per termin. 

 

 

 

 Å 
 

 

Årets skoltider 

Skolan börjar kl. 07:50 alla dagar. 

 

 

 

Sluttider under läsåret: 

  

Klass Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

MH21 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 

MH20 13:00 13:00 14:05 13:00 13:00 

MH19 13:00 13:00 14:05 13:00 13:00 

MH18 13:00 13:00 14:05 13:00 13:00 

MH17 14:05 14:05 14:05 13:00 13:00 

MH16 14:05 14:05 14:05 13:00 13:00 

MH15 14:05 14:05 14:05 14:05 13:00 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


