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Ystads nya för- och grundskola Källan är skapad för hela barnet, 
hela dagen, hela vägen. För att lyckas med det lägger vi stor vikt 
vid trygghet och tillgänglighet och att skapa en miljö som främjar 
såväl pedagogik som den sociala lärmiljön. Välkomna hit alla barn, 
elever och vårdnadshavare!

VÄLKOMMEN  
TILL KÄLLAN

ALLERGIER 
Ystads för- och grundskolor är parfym- 
och nötfria. Det är inte tillåtet att ta med sig 
mat som innehåller trädnötter, jordnötter, 
mandel eller sesamfrö till Källan.

AKUTA SITUATIONER
Vid akuta situationer, till exempel snöovä-
der, kan verksamheten ställas in. Informa-
tion om detta lämnas via ystad.se och 
Vklass. Akut information skickas ibland via 
sms, därför är det viktigt att du som vård-
nadshavare loggar in i Vklass och uppdaterar 
dina kontaktuppgifter.

BESÖK
Vårdnadshavare alltid välkomna till förskolan 
och skolan. Vi förstår att ni är nyfikna på 
Källan och senare under våren kommer alla 
vårdnadshavare att bjudas in på föräldramöte.
Observera att under rådande omständighete 
med tanke på Covid19 tar vi inte emot besök.

BIBLIOTEK
Här finns ett bibliotek som bibliotekspeda-
goger från kommunens skolbibliotek främst 
ansvarar för. Vi besöker även kommunens 
bibliotek då eleverna kan låna böcker. Elev-
erna får ett lånekort i åk 1, om vårdnadsha-
vare skriver under ansökan. Lånekortet är 
en värdehandling och skolan ansvarar inte 
för att lånade böcker lämnas igen. 

BIL OCH BUSS
Dispontentgatan, Industrigatan och Frid-
hemsgatan går vid Källan. Utanför förskolor 
och skolor gäller alltid 30 km/h mån-fre 
7-17. Flera bussar stannar i närheten av 
Källan. Läs mer på www.ystad.se/kallan. 

BYTE AV SKOLA
Om en elev önskar byta skola under pågå-
ende läsår behöver man ansöka om en ny 
skolplacering via blankett. Blankett och mer 
information om skolplacering finns på 
www.ystad.se/skolval. 

CYKEL
NTF rekommenderar att barn själva cyklar 
till och från skolan först från och med års-
kurs 4. Det beror på att syn och hörsel van-
ligtvis inte är fullt utvecklade förrän då. Du 
som vårdnadshavare avgör om ditt barn får 
cykla eller inte. Cykelhjälm är obligatoriskt. 
Cyklar och sparkcyklar ställs i anvisade cy-
kelställ. Det finns cykelparkeringar på flera 
ställen runt Källan. Det finns också plats för 
lådcyklar, cykelkärror och barnvagnar.  

DIGITALA VERKTYG
I Ystads kommun har alla elever från årskurs 
2 ett eget digitalt verktyg för skolarbete. Elev-
erna får en ny iPad i årskurs 2, 4 och 7. Läs 
mer om digitala verktyg i skolan och vilka 
regler som gäller på ystad.se/digitalaverktyg.



E-TJÄNSTER/SJÄLVSERVICE
E-tjänsten ”Skolstart förskola” ska användas 
när ditt barn ska börja förskolan (uppgifter 
lämnas en gång). Via e-tjänsten ”Skolstart 
grundskola” lämnar du uppgifter som sko-
lan behöver inför varje läsår. En annan vik-
tig e-tjänst är ”Anmälan om specialkost”. 
Alla e-tjänster hittar du på minasidor.ystad.se.

FRITIDSHEM
Har ditt barn behov av omsorg före och efter 
skolan finns Källans fritidshem. Fritidshemmet 
kompletterar skolan och ska erbjuda barnen 
en meningsfylld, stimulerande och utveck-
lande fritid. Får mer information och ansök 
om plats på ystad.se/fritidshem.

FRÅNVAROANMÄLAN
När ditt barn på förskolan är 
sjukt behöver du meddela per-
sonalen det. Ring till respektive 
avdelning. Kontaktuppgifter hittar 
du på ystad.se/kallan.  
 All frånvaro till skolan måste 
meddelas via Vklass, appen eller 
telefon 010-888 70 50. Frånvaro-
anmälan ska göras varje dag 
före elevens första lektion. 
Frånvaro kan anmälas för hela 
dagen eller del av dag (vid ex-
empelvis tandläkarbesök). Ska 
del av dag anmälas görs detta 
genom att välja ”annan period”. 

INFORMATION
All information från Källan och kommunen 
skickas via Vklass, oftast i form av nyhets-
inlägg. Vid akuta situationer skickas sms via 
Vklass. Därför är det mycket viktigt att du 
loggar in i Vklass och säkerställer att dina 
kontaktuppgifter är uppdaterade.

KONTAKT
Vill du nå ditt barns lärare gör du det enklast 
via Vklass under fliken Kommunikation. 
Kontaktuppgifter till Kultur- och utbildnings-
förvaltningen hittar du på ystad.se. Du kan 
också ringa till kommunens växel för att bli 
kopplad till personen du söker, 0411-57 70 00.

LEDIGHET
Meddela förskolan om ditt barn ska vara 
ledigt. En elev i skolan får beviljas kortare 
ledighet för enskilda angelägenheter. Om 
det finns synnerliga skäl får längre ledighet 
beviljas. I Vklass ansöker vårdnadshavaren 
om ledighet. Läs mer om Ystads kommuns 
policy för ledighet: ystad.se/ledighet

LÄROMEDEL
Skolan tillhandahåller läromedel för 
eleverna. Förlorat eller kraftigt ska-
dat läromedel kan komma att er-
sättas av vårdnadshavare.

MODERSMÅLSUNDER- 
VISNING
Det svenska samhället är flersprå-
kigt och mångkulturellt. Barn och 
ungdomar med ett annat moders-
mål än svenska har särskilda förut-
sättningar att utveckla flerspråkig-
het och är en tillgång att ta tillvara. 
Verksamheten för modersmålsun-

dervisning och studiehandledning erbjuder 
modersmålsundervisning och studiehand-
ledning för elever som går i skola i Ystads 
kommun.

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
Kommunen har tecknat en olycksfallsför-
säkring för elever, barn, ungdomar och andra 
grupper inom kommunens verksamhets-
område.
 Försäkringen omfattar elever i förskola, 
grundskola, grundsärskola samt fritidshem 
inklusive friskolor och gäller i hela världen 
utan självrisk.



PARKERING
Ska du lämna eller hämta på förskolan går 
det bra att parkera på Disponentgatan. Här 
är det tillåtet att parkera i 30 minuter. 
 Om du ska lämna eller hämta i skolan 
och vill gå med in en kort tid går det bra att 
parkera vid Ystad Arena/Ungdomens hus. 
Där är det avgiftsfritt att parkera fram till kl 9 
på morgonen. Kl. 9-21 är det avgift som du 
enkelt betalar med din telefon.

PARKERING LÅNG TID
Behöver du parkera längre tid än 30 minuter 
går det bra att parkera vid Ystad Arena/
Ungdomens hus. Där är det avgift alla 
dagar kl. 9-21.

SPECIALKOST
Specialkost kan serveras av medicinska, 
etniska eller religiösa skäl. För medicinska 
skäl krävs ett läkarintyg. Kontakta gärna 
köket för att diskutera ditt barns behov.
Ansökan om specialkost görs via en e-tjänst 
som hittas på minasidor.ystad.se. Intyg för 
specialkost kan lämnas direkt i e-tjänsten. 

SKOFRITT
Källan är skofri. Det gäller för alla; barn, elever, 
personal, vårdnadshavare och besökare. 
Det kan vara bra att skicka med barn och 
elever inneskor att använda i matsal och 
specialsalar.

STUDIEDAGAR
Studiedagar för lärare benämns som A-dagar i 
schemat för läsårstiderna. Numera heter de 
K-dagar, Kompetensutvecklingsdagar. Under 
K-dagarna är skolan stängd. Fritids är öppet, 
så länge vi inte via Vklass meddelat något 
annat. Du hittar läsårstiderna på ystad.se/
lasarstider.

SOCIALTJÄNST
Alla som arbetar inom skola och förskola är 
skyldiga att anmäla till Socialtjänst (Social-
tjänstlagen §14) då det befaras att ett barn 
far illa. Socialtjänsten har en utrednings-
skyldighet. 

SIMUNDERVISNING
Alla elever i förskoleklass får simundervisning 
av utbildade simlärare en gång i veckan. Läs 
mer om hur simundervisning i förskoleklass 
fungerar. 
 Årskurs 1-6 får simundervisning av un-
dervisande lärare på respektive skola, cirka 
3-4 gånger per termin. Simförmåga ingår i 
kunskapskraven för årskurs 6 och 9. 

SPRÅKVAL
Från och med årskurs 6 erbjuds eleverna 
språkval. Eleverna kan läsa spanska, franska 
eller tyska. Språkvalen läses på Norreport-
skolan.

UTFLYKTER
Varje gång vi lämnar Källan för utflykt fyller 
personalen i och gör en riskbedömning. Ni 
vårdnadshavare får information kring utflykter 
via Vklass. 

UTVECKLINGSSAMTAL
I förskolan har vi utvecklingssamtal cirka en 
gång per läsår. Du bjuds in via Vklass. Varje 
termin har du som vårdnadshavare tillsam-
mans med ditt barn ett enskilt möte med 
skolan för att samtala med läraren och ditt 
barn om hur ditt barn utvecklas i skolan, 
vad som fungerar bra och vad ditt barn 
behöver träna mer på. Inbjudan till utveck-
lingssamtal skickas via Vklass. 



VKLASS
Vklass är lärplattformen som används i 
Ystads kommun från förskola upp till gym-
nasium. Läs mer om vilka funktioner som 
finns, vad som förväntas av dig som vård-
nadshavare och hur du enklast loggar in 
pår www.ystad.se/vklass.

VÄRDESAKER
Skolan ansvar inte för de värdesaker/kläder 
som eleverna tar med sig till skolan, och 
ersätter inte värdesaker/kläder som förloras 
eller går sönder.

KONTAKT KÄLLAN
• Besöksadress: Fridhemsgatan 39  

271 42 Ystad
• Postadress: Ystads kommun, 

Nya Rådhuset/Kultur och utbild-
ning, Österportstorg 2, 271 80 
Ystad

• Källan reception: 0411-75 85 10
• Ystads kommun: 0411-57 70 00
• Hemsida: www.ystad.se/kallan

Navet är en samlingsplats för hela förskolan/skolan.

I matsalen finns det många möjligheter att sitta i 
lugn och ro.

På andra våningen finns biblioteket.

ÖPPETTIDER
Fritidshemmet är öppet mellan 6.15 och 
18.15. Schema läggs i Vklass. Skolan börjar 
8.10 och skolbarn är välkomna från 8.00. I 
Vklass kan du se ditt barns schema. Schema 
för förskolan läggs via e-tjänst som du hittar 
på minasidor.ystad.se.



NAVET

INGÅNG 
ÅK 4-6

ÅK 5ÅK 4
FRITIDS  

4-6

MATSAL

HUVUDINGÅNG 

BESÖKARE
RECEPTION

BLACK BOX

SLÖJDSALAR

ÅK 6

INGÅNG 
HAVET

HEMKUNSKAP
FÖRSKOLA

FÖRSKOLA

INGÅNG 

STRANDEN

FÖRSKOLA

FÖRSKOLA

DISPONENTGATAN PLAN 1



HITTA RÄTT
PÅ KÄLLAN

ÅK 5

HUVUDINGÅNG 

BESÖKARE

ÅK 6

INGÅNG 
ÅK 2-3

ÅK 3

INGÅNG  
F-KLASS 

ÅK 1,  
FRITIDS

F-KLASS ÅK 1

REKTOR

BIBLIOTEK

PLAN 2

F
R

ID
H

E
M

S
G

A
TA

N

FÖRSKOLA

ÅK 2
FRITIDS  

2-3



Källan • Fridhemsgatan 39 •  Ystad

www.ystad.se/kallan
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