
 

Välkomna till läsåret 2021-2022  

 
Äntligen har flyttlasset gått och till stor del t.o.m. packats upp.  

Vi huserar numera på Kärsämäkivägen 11. De nyrenoverade, ljusa, rymliga utrym-
mena charmar både små och stora. Vi har det bra! 

 

Orosmolnen skingras ett i taget. Allt är definitivt inte klart, men de positiva bitarna 
dominerar. Busslinjerna fungerar, eleverna är glada och stolta över att klara av den 

nya skolvägen och jag hoppas vårdnadshavarna också kan pusta ut. 
 

Det känns att vi gör något konkret för nya Sirkkala, vi är ur vägen – nu kan grävsko-
por och byggarbetare sätta igång!  

 
Fortsättningsvis råder märkliga tider. För åk 4-6 och personalen hör munskydden till 

standardutrustningen. Vi fortsätter att göra vårt bästa med att inte blanda årskurser 
inomhus och händerna är rena och desinficerade. Vi är tacksamma över att närun-

dervisningen är möjlig, vi är tacksamma över att alla barn får komma till skolan! 
 

Vissa traditioner måste vi avstå ifrån och vissa får vi flytta på. T.ex. femmornas lä-
gerskola flyttas till våren och Öppet hus-frågan är än så länge riktigt öppen. Vi får 

helt enkelt se tiden an och återkomma. 

 
Årets elevantal tillsammans med Sirkkalabackens elever är lägre än på länge, ca 240 

- 250. Skolornas personalstyrka rör sig kring 40.  
Vi är glada över både gamla och nya förmågor i personalen. Kristoffer Back har med 

iver tagit över 4a och en hel del musikundervisning för de lägre klasserna. Niklas 
Ceder sköter Sirkkalabackens treor. Babyboomen nådde, glädjande nog, även oss 

här på Sirkkala -  tur att vi har duktiga vikarier!  
 

Hos oss får alla blommor blomma. Årets motto lyder Lika unika! Vi fortsätter att 
värna om alla våra elever och deras behov. Vi differentierar, inkluderar och tar fasta 

på styrkorna hos våra elever. Vi gör m.a.o. vårt bästa för att leva upp till ett för i år 
speciellt viktigt bildningslöfte, nämligen: Vi lovar att alla får nå sin egen potential. 

 
Jag är oerhört stolt över våra glada, positiva elever. Jag är också oerhört stolt över 

vår uthålliga personal. En personal som i vått och torrt ställer upp med elevens bästa 

som ledstjärna! 
 

 
Med hopp om ett positivt läsår med mycket närundervisning, gott samarbete med 

hemmen och en hel hop med glada, trygga, kunskapstörstande elever. 
 

Ellu 
 

Elise Kurtén 

rektor 

 

Tfn 050 432 36 58, e-post elise.kurten@turku.fi  

Kontakta mig i gärna i smått och stort. 
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Lärare läsåret 2021-2022   
 

Ahonen Matthias  tyska  Liljeström Charlotte    spec.lärare 
Back Kristoffer  4a Lindfors Johanna    förest.Sirb. 

Björkfelt Eva  spanska  Lindroos Kasper    åk 6 Sirb. 

Björö-Vesterinen Hege 1a + vice Lindroos Marcus    4b 
Blomster Diana 6a                         Malmström Henrik    slöjd 

Bragge Berit slöjd Muktar Najma    islam 
Ceder Niklas               åk 3 Sirb. Multisilta Salla    åk 5 Sirb. 

Jaakola Juha  3a Siegfrids Pia    1b 
Johansson Marika  2a Skrifvars Tove    spec.lärare 

Kaján Andreas               musik Strandman Carolina   åk 1 Sirb. 
Kivikoski Jaana  5a Ståhl Carola    2b 

Korkman Mio   åk 6 Sirb. Svartsjö Lotta    5B 
Kullberg Robin  spec. + digi Svartström Jimmy    6b 

Kurtén Elise  rektor Örn Petra    3b 
Laukkanen Sari  lillagruppen   

   
    

    

E-postadresser till lärarna och personalen 
fornamn.efternamn@turku.fi 

 
   
 

Övrig personal   

 
Skolgångshandledare: 

 

Fabritius Karin     
Grön Terese    

Hannus Susanne    
Hedberg Cia    

Koskenmäki Katri 
Omar Farhan 

Pakarinen Jonna 
Roth Frida  

Tiippana Marcus 
Westberg Ellen 

Wickholm Henrik 
 

 
Henry Nilla  skolpsykolog    

Lindroos Helena  skolsekreterare  

Långström-Strandberg Annika  kurator   
Mäkinen Riikka  kökspersonal   

Ringbom Nina  hälsovårdare 

Strandén Henna   skolcoach 

 
     

 



 
 

Telefoner 
 

Rektor Ellu Kurtén ....................................................... 050-432 36 58 
Vicerektor Hege Björö-Vesterinen  …………………………………… 040-626 45 48 

Skolsekreterare Helena Lindroos ................................... 040-620 54 13 
Säkerhetschef Juha Jaakola .......................................... 040-643 02 59 

Digitutor Robin Kullberg …………………………………………………….040-537 36 87  
Hälsovårdare Nina Ringbom ......................................... 040-194 54 12 

Köket       ................ ................................................. 040-158 98 00 
Webbsida ………………………………….. https://blog.edu.turku.fi/sirkkalaskola      

 

Föreståndare/Sirb Johanna Lindfors .............................. 040 137 15 85  
.............................................https://blog.edu.turku.fi/sirkkalabacken 

Alla lärare har numera tjänstetelefoner. Vi uppdaterar uppgifterna på skolans hem-
sida så fort som möjligt. 

 

 
Läsåret 2021-2022 

 
 

Höstterminen: onsdag 11.8.2021 – onsdag 22.12.2021 
 

Vårterminen: måndag 10.1.2022 – lördag 4.6.2022  
 

 
Höstlov:  måndag 11.10.2021 – söndag 17.10.2021  

Jullov:  torsdag  23.12.2021 – söndag 9.01.2022 
Vinterlov:  måndag  21.02.2022 – söndag 27.02.2022 

Påsklov  fredag  15.04.2022 – måndag 18.04.2022 
 

 

 

Lektionstider 
 

För åk 3-6  för åk 1-2 

1. 8.20 -  9.05  8.20 - 9.05 
2. 9.20 - 10.05  9.20 - 10.30 (1½ lekt.) 

3. 10.10 - 10.55 

4. 11.10 - 11.55 (åk 5-6)  11.10 - 12.20 (1½ lekt.) 
4. 11.35 - 12.20 (åk 3-4) 

5. 12.35 - 13.20  12.35 - 13.20 
6. 13.35 - 14.20  13.35 - 14.20 

 
 

En hel del restriktioner råder. Vi gör vårt bästa för att inte blanda årskurserna inom-
hus. Årskurserna äter skilt. Två årskurser har alltid gemensam lunchpaus inprickad 

(1+2, 3+4 och 5+6). Det innebär, att den ena årskursen går först ut och äter sedan, 
den andra gör tvärtom. 

 

https://blog.edu.turku.fi/sirkkalaskola


 
 

 
Plock ur händelsekalendern läsåret 2019-2020 
 

 

11.8   Skolstart 
  Frittis, morris och eftis startar genast första dagen. 

 
25.8  Föräldramöte åk 6 (Alla föräldramöten startar kl. 18.00 digitalt.) 

31.8  Föräldramöte åk 5 
 8.9  Föräldramöte åk 3 

13.9  Föräldramöte åk 2 
14.9  Föräldramöte åk 4 

15.9  Föräldramöte åk 1 

 
15.9 -17.9 Spelkunskap för alla åk 

20.9  Föräldrakväll kring Spelkunskap (kl. 18, möteslänk på Wilma) 
   

7.10-8.10   Skolfotografering 
 

  Terränglöpning (Datum senare, plats Ingegerdsparken) 
11-15.10   Höstlov 

22.10   FN-dagen uppmärksammas (åk 4) 
 

  Vi håller våra utvecklingssamtal i de flesta klasser i november. 
 

5.11   Svenska dagen uppmärksammas (åk 6) 
 

 

3.12   Självständighetsdagen uppmärksammas (åk 5) 
9.12  Julkyrka 

11.12   Luciafest (åk 3)  
22.12  Sista skoldagen före jul 

    
23.12-7.1  Jullov 

   
  Gott Nytt År 2022! 

 
10.1   Vårterminen inleds (enligt läsordning). 

14.2   Alla Hjärtans dag uppmärksammas (åk 2) 
21-25.2   Sportlov 

22.3  Rocka sockorna-dagen uppmärksammas (Sirb + åk 1) 
15.4-18.4  Påsklov  

 

 
4.6 kl. 9.30  Skolavslutning  
 

 

 
 



Wilma 
 

Wilma är vår informationskanal. Bra att notera följande: Ibland kommer meddelan-
dena direkt till dig, ibland står det viktiga saker på Wilmas anslagstavla. Kom ihåg 

att kika in där nu och då. 
Kom också ihåg att uppdatera kontaktuppgifterna på Wilma, t.ex. adressföränd-

ringar görs smidigt där.  

Vi här i skolan informerar via Wilma om händelser, glömda läxor eller förseningar, 
och ibland har vi glädjen att berätta om positiva saker som hänt under skoldagen. 

De positiva kommentarerna är dock effektivast öga mot öga just i stunden. Fråga 
gärna ditt barn om vad som gått bra, finns det kanske något som kunde utvecklas - 

och håll kontakt med oss.  
 
 

Frånvaro från skolan 

 
Du ska också informera oss om frånvaro, t.ex. då ditt barn insjuknar, via Wilma. 

Rätt till frånvaro kan också beviljas av andra skäl. 
Klassläraren beviljar ledighet för 1-3 dagar, rektor för flera. Blanketten för de längre 

ledigheterna finns på Wilma. Ansök om rätt till frånvaro i god tid. Anmäl också om 
frånvaron för klassläraren. Undervisning som eleven går miste om p.g.a. resa eller 

dylikt bör vi gemensamt ta ansvar för. 
 

 

 
Timfördelningen 
 

Årskurs 1 2 3 4 5 6 

Modersmålet och litteratur 8 8 6 5 4 4 
Matematik 3 3 3 4 4 4 

Omgivningslära 2 2 2 3 3 2 
Religion/ Livsåskådning 1 1 1 1 2 1 

Musik 1 1 2 1 1 1 

Bildkonst 1 1 1 1 2 2 
Slöjd 2 2 2 2 2 2 

Gymnastik 2 2 3 3 2 2 
Historia och samhällslära - - - 1 2 2 

A1-språk (FI/EN) 1 1 2 2 2 3 
A2 - språk (FI/EN)  -  -  2 2 2 2 

Valfritt  
B2-språk (Fra/Ty/Spa), bildkonst, gymnastik    2  

Valfritt ämne som skolan erbjuder    1 1 

 

Elevernas totala timantal 21 21 24 26 27 27 

 
Timfördelningen är nästan till alla delar fastslagen i den kommunala läroplanen.  

Timfördelningen är riktgivande, men behöver inte följas minutiöst timme för timme. 
Vissa klasser har öppna läsordningar, dvs. utan att ämnena är utsatta på särskilda 

lektioner. Lärarna kan därigenom tillsammans med eleverna planera veckans arbete 
utgående från ämnesövergripande helheter, aktuella händelser eller egna önskemål 

och behov. 



Språkundervisningen 
 

För tillfället håller vårt språkprogram på att genomgå en revidering. Eleverna i års-
kurserna 5 och 6 följer det gamla språkprogrammet. A1-språken (åk 3) är då (ny-

börjar)finska eller engelska. Studier i A2-språket (engelska eller modersmålsinriktad 
finska) har inletts i åk 4.  

 
Åk 1-4 har inlett sina studier i finska med en veckotimme i åk 1. Dessa elever får sitt 

A2-språk, engelska, i åk 3. 
 

Enligt vår senaste läroplan är det möjligt att i åk 6 läsa ytterligare ett s.k. förlängt 
B2-språk.  

För tillfället är valmöjligheterna här franska, spanska och tyska. Språkstudierna fort-
sätter då genom hela grundskolan. 

 
Religion – livsåskådningskunskap 
 

Skolans religionsundervisning utgår ifrån evangelisk-luthersk trosuppfattning. Elever 

som inte tillhör ett trossamfund undervisas i livsåskådningskunskap. Vi ber att ni 
kontaktar oss om ni önskar livsåskådning för ert barn.  

Det samma gäller elever som tillhör den ortodoxa, den katolska kyrkan eller islam.  
Eleverna i åk 1 börjar sin religions-/livsåskådningsundervisning efter jul. Hösttermi-

nen går åt till att lära känna varandra i klassen och diskutera etiska frågor. 

Meddela via Wilma om ditt barn inte får delta i religiösa morgonsamlingar eller guds-
tjänster (även bra att nämna för klassläraren). Vi har alternativa diskussionscirklar 

för de elever som inte deltar. 
 

Specialundervisning 
 

Den största delen av specialundervisningsresursen satsas hos oss sedan en lång tid 

tillbaka på de allra yngsta eleverna. Specialundervisningen är även tillgänglig under 

resten av lågstadietiden, men satsningen på tidigt, preventivt arbete gör behovet 
mindre i de högre klasserna.  

Vi jobbar också med inklusion i vår skola. Det innebär att elever från Sirkkalabackens 
skola jobbar inne i våra klasser tillsammans med sin specialklasslärare. Specialklass-

läraren finns givetvis även till för alla andra elever. 

 

Stödundervisning 
 

Stödundervisning ges åt elever som p.g.a. frånvaro, inlärningssvårigheter eller av 

andra orsaker behöver extra hjälp. Om ditt barn får stödundervisning utöver ordina-
rie timmar kontaktar läraren oftast dig. Ifall du märker att ditt barn behöver stöd ska 

du givetvis kontakta skolan. 
 

För elever som flyttat till Finland från utlandet kan extra stödundervisning ordnas för 
att underlätta elevers möjligheter att anpassa sig till vår skolas lärokurser. 

För elever som har ett annat modersmål än finska eller svenska kan undervisning i 
Svenska 2 (svenska som andra modersmål) ordnas. 



 

 

Läxläsning 
 

Vi erbjuder vuxenhjälp med läxläsning. Klasslärarna informerar mera om tider och 

platser. I år då vi är beroende av våra busslinjer ordnas t.ex. läxläsning för åk 3 på 
måndagar 12.35 – 13.20. Samma tid, men på torsdagar, har eleverna i 4a möjlighet 

till vuxenledd läxläsning. 
 

Bedömning, respons och betyg 
 

Syftet med bedömningen i skolan är att handleda och uppmuntra eleverna samt att 

hjälpa eleven att själv bedöma sina framsteg. Bedömningen grundar sig på läropla-
nens mål och den är både formativ och summativ.  

 
Utvärdering av arbetet pågår ständigt i klassrummen.  

Ett utvecklingssamtal mellan elev, lärare och vårdnadshavare genomförs hos oss i 
november. Kring sportlovet är det dags för en mellanrapport och vårterminen avslu-

tas med läsårsbetyg. I läsårsbetyget (där hela läsåret bedöms) handlar det om ver-
bala rapporter i åk 1-3 och sifferbetyg i åk 4-6. 
 

 
 

Fadderverksamhet 
 

Tidigare fungerade åk 4-elever som faddrar åt våra ettor. Numera har vi övergått till 
vänelevsverksamhet. Frivilliga femteklassare skolas till uppgiften och fungerar sedan 

i åk 6 som ettornas stöd och trygghet. Vår skolcoach Henna Strandén leder den verk-
samheten. 

 
 

Skolfarfar 
 

Vi har världens bästa skolfarfäder som frivilligt hjälper till i klasserna med olika prak-
tiska saker. Bl.a. lyssnar de på elevernas läsläxor, övar multiplikationstabeller, åker 

på lägerskola eller bara finns till här i vår gemenskap. Skolfarfar är också till stor 
hjälp då klasserna beger sig ut i trafiken. Vi är mycket glada och tacksamma över 

Anders, Lars-Runars, Ulfs och Wikis insatser. Coronaläget bestämmer givetvis graden 
av den här verksamheten för tillfället.  

 
 

Skolvägen 
 

Det är viktigt att diskutera trafikfrågor hemma, skolvägen kan vara besvärlig.  
Trots allt rekommenderar vi att eleverna går eller cyklar till skolan om det är  

möjligt, motion är viktigt. Vårdnadshavaren bör bedöma om det egna barnets för-
måga räcker till att klara skolvägen med cykel. Vi rekommenderar dock inte att ele-

verna cyklar till skolan de två-tre första åren. Cykelhjälmen är givetvis obligatorisk i 

alla årskurser.  
Gratis busskort/skolkort beviljas om skolvägen till närskolan är över 5 km. 

Skolkortet gäller på vardagarna i bussarna inom Åbo stads interna kollektivtrafik 
och berättigar till två resor per dag. På skolresorna är bytesrätten en timme. 

 



 
De skolkort som beviljats delas ut mot uppvisande av personbeteckning i kollektiv-

trafikens servicebyrå (Auragatan 5). Busskorten uppdateras numera automatiskt i 
augusti för de elever som fortfarande har rätt till gratis busskort. 

Om en elev förlorar sitt kort kan hen hämta ett nytt kort i kollektivtrafikens service-
kontor. Samtidigt upphör det gamla kortet att gälla. Panten för ett nytt kort är 

12,00 € och avgiften ska betalas av vårdnadshavaren. Det kort som en gång bevil-

jats ska bevaras under hela skolpliktstiden. Det tidigare beviljade kortet ska använ-
das i det fall att skolskjuts senare beviljas på nytt (ändrade omständigheter). 

Mera info i www.åbo.fi  Dagvård och utbildning  Grundskolan 1-9  Skolor och 
service  Skolskjutsar    
 

I och med vår tillfälliga adress på Kärsämäkivägen 11 är busslinjerna 76 och 79 be-
kanta för många av våra elever. Vi diskuterar bussvett och –etikett och hoppas att 

det även diskuteras i hemmen. Äldre barn får gärna ge sittplats åt yngre vid behov. 
 

 

Skololycksfall och ersättningsförfarande 
 

Olycksfall som sker i skolan, på skolvägen, under studiebesök, på utfärder, lägers-

kolor, klubbverksamhet eller liknande, ersätts som skololycksfall, om verksamheten 
ingår i skolans läsårsplan. 

För mera information sidor www.åbo.fi  Dagvård och utbildning  Grundskolan 1-

9  stöd för lärande och skolgång  Skololycksfall och ersättningsförfarande. 
 

 
Ersättning av elevernas i skolan försvunna/söndrade personliga egendom 

 
Elevers personliga egendom kan endast ersättas om de söndrats under lektionstid. 

Staden ersätter inte t.ex. egendom som lämnats i garderobsutrymmen eller som 
söndrats/försvunnit/stulits under rasten eller under skolvägen (hemförsäkringens 

självriskdel). Värdefull personlig egendom (t.ex. mobiltelefoner) som eleven frivilligt 
tagit till skolan, är på elevens eget ansvar och ersätts inte.  

Stölder som hänt i skolan är brott, varvid elevens vårdnadshavare bör göra en brotts-
anmälan till polisen. Skolan försöker givetvis även utreda det inträffade. 

Handledning över hur ersättning söks kan fås från skolans kansli eller på Åbo stads 

webb-sidor www.åbo.fi  Dagvård och utbildning  Grundskolan 1-9  stöd för lä-
rande och skolgång  Sakskador och ersättande. 

 

Elevvård 
 

Den gällande elevvårdslagen trädde i kraft den 1 augusti 2014. Målsättningarna för 

denna lag är  
 att främja elevernas välfärd, hälsa och lärande 

 att erbjuda en låg tröskel till att stöda välmående 
 att förebygga uppkomsten av problem 

 att stärka elevernas och vårdnadshavarnas delaktighet 
För mera information, se skolans hemsida. 

 
 

 
 

http://www.turku.fi/
http://www.åbo.fi/
http://www.åbo.fi/


 
Kortversion av handlingsplanen mot mobbning i Sirkkala skola. 

 
Kontakta skolan alltid då du känner oro över ditt barns välmående.  

Kontakta klassläraren eller trygghetsteamet (Lotta Svartsjö, Salla Multisilta, Caro-
lina Strandman och Marcus Lindroos). Du kan givetvis också kontakta rektorn. 

Du kan ringa, skicka e-post (fornamn.efternamn@turku.fi), eller kontakta lärarna 

via Wilma. 
 

Vid behov kan ärendet även läggas fram för FEX-gruppen (kurator, psykolog och 
hälsovårdare).  

 
Trygghetsteamet träder in då det handlar om mobbning. Du kan läsa mera om tea-

mets tillvägagångssätt i skolans handlingsplan mot mobbning. 
  

 
 

Skolans psykolog 
 

Skolans psykolog är Nilla Henry. Nilla nås via Wilma, på tel.nr. 040 3577823, eller 
på adressen nilla.henry@turku.fi . Nillas huvudsakliga sirkkaladagar är to+fre. 

 

 
 

Skolkurator  
 

Annika Långström-Strandberg når du via Wilma. Hon är dessutom anträffbar i vår 

skola på tisdagar och torsdagar. Annika jobbar med elever både enskilt och i grupp. 
Hon finns också till för föräldrar och lärare. 

 

Hälsovård 
 

Hälsovårdare Nina Ringbom är i skolan måndag till torsdag kl. 8.30-14.30, tfn 
0401945412. Nina nås även behändigt via Wilma. Hälsovården har ett eget inform-

ationshäfte, som ges hem med eleverna i åk 1. 
 

Skolcoach 
 

I väntan på en bättre benämning väljer vi att kalla Henna Strandén för vår skolcoach. 
Henna jobbar med elever i klass och även hon nås bäst via Wilma. 

 

 
 

Samarbete hem – skola 
 

Vi här i skolan tycker det är ytterst viktigt att kontakten till hemmen och vårdnads-

havarna är nära, öppen och baserad på ömsesidigt förtroende. Tänk bl.a. på hur du 
som vuxen talar om skolan då barnet lyssnar. 

Det är viktigt att Du tar kontakt när något är oklart eller förbryllande eller om Ditt 
barn har något problem som bör utredas. Inga frågor är dumma, inga problem är för 

små. 
Läs mera om samarbetet mellan hem och skola i läroplanen på skolans hemsida. 

Läroplanen presenteras fint i Hem och skolas publikation Läroplanen i ett nötskal. 

mailto:fornamn.efternamn@turku.fi
mailto:nilla.henry@turku.fi


 

Hem och Skola 

 

I vår skola fungerar också föreningen Hem och Skola i Åbo, http://abo.hemoch-
skola.fi/ 

Föreningen hjälper skolan ekonomiskt med en del inventarie- o.a. anskaffningar och 
ordnar olika evenemang samt klubbar. Hem och Skola har 2–4 klassombud/klassför-

äldrar i varje klass.  
Klassombuden sammankallar föräldrar och elever till möten och aktiviteter. 

Föreningsordförande i Hem och skola r.f. är Jenny Sid.  
Styrelsemedlem från Sirkkala är skolans huvudklassombud Johanna Kiviniemi. 

Pia Siegfrids är lärarnas representant i styrelsen. 

Hem och Skola informerar om sin egen verksamhet via internetsidan och via hem-
sända informationsblad eller e-post. 

 

Fritidsklubben  
 

För treor och fyror som går i Sirkkala skola finns möjlighet att vara med i Sirkkala 

Fritidsklubb (Frittis) som verkar i skolans matsal måndagar - fredagar kl. ca 12.30 - 

17.00. Klubben kostar 2 € per dag. Den slanten tar barnen med till klubben de da-
gar de deltar. I klubben får man pyssla, sköta sina läxor, spela spel, baka ibland 

och leka i gymnastiksalen. Mellanmål serveras kring 14.30.   
Ansvarig ledare Jessika Peltonen, 040 4843212.  
 

 
Morgonklubben 
 

För ettor, tvåor och treor finns möjlighet att före skolan komma till morgonklubben 
(Morris). Föreningen samarbetar med Folkhälsan vilket betyder att barnen har mor-

gonklubb på samma plats som Folkhälsans eftis för ettor och tvåor, Vårdbergsgatan 
4. Morris har öppet varje vardagsmorgon, då det är skola, från kl. 7.00 – 9.30. 

Klubben kostar 1 euro som barnen har med sig de morgnar de är där. Eget mor-

gonmål kan tas med. Personalen är den samma som Folkhälsans eftis har, oftast 
två vuxna per morgon. Enhetsansvarig är San Törnroth. Morris/eftis telefonnummer 

är 044 305 30 27. Våra busslinjer kör via Vårdbergsgatan både morgnar och efter-
middagar. 

 
 

Undervisning utanför skolan 
 

Vi har utedagar under skolåret. Utedagarnas tema kan vara sport- och idrottsaktivi-

teter, naturstig eller utfärder.  
Klasser kan också inom ramen för Upplevelsestigen besöka bl.a. museer, teatern, 

biografen, konserter, barnbiblioteket, kulturcentret, Kurala bybacke och olika kyrkor. 

En del gymnastiklektioner är förlagda till olika idrottshallar och uteplaner; främst 
Idrottsparken, Kuppisparken, Kuppis idrottshall, Samppalinna simstadion (andra 

simhallar enligt skolcentralens simundervisningsschema). 
Den första eller sista lektionen för dagen kan börja eller avslutas utanför skolan i 

samband med undervisning som ovan. 
 



 

Lägerskola – klassresor 
 

Våra femmor åker oftast på en veckas lägerskola. I år blir det ingen lägerskola på 

hösten, men vi hoppas på en lyckad sådan i vår i stället. 
Föräldrarna bekostar lägerskolan med hjälp av vinst från gårdsfesten (tyvärr har 

gårdsfest inte kunnat ordnas under pandemitiden) och understöd från olika stiftelser 
o.dyl. 

Sexorna kan ibland resa på en kortare klassresa under läsåret, främst på vårsidan.  

Andra resor eller exkursioner kan företas på elev-, lärar- eller föräldrainitiativ. 

 

Deltagande i olika evenemang 
 

Vi deltar varje år i Stafettkarnevalen – då den ordnas! Klubbtimmar reserveras för 

träningens del efter sportlovet. En hel del träningar sköts även under gy-lektionerna. 
(Åk 3-6) Under pågående läsår arrangeras inte Stafettkarnevalen. 

Vi deltar i alla stadens skolidrottstävlingar och Svenska skolidrottsförbundets täv-
lingar om intresserade deltagare finns. 

 

Klubbverksamhet 
 

Bl.a. 

Skolan i rörelse – Marika Johansson 
 

ÅSF-barnkör  
 

Dessutom ordnas klubbverksamhet i Hem och skolas regi, bl.a. dans, schackspel och 
franska. 

 

Samarbete med Kulturcentret  
 

Kulturcentret fortsätter också med svensk undervisningsverksamhet på eftermid-
dagarna. Undervisningen är avgiftsbelagd. Information och anmälningsblanketter om 

instrumentspel finns på adress www.turku.fi/konstcentret och om bildkonst på 
www.kuvataidekeskus.fi. Förfrågningar kan riktas till verksamhetsledare Pasi 

Lyysaari tfn 050-407 15 33/ e-post pasi.lyysaari@turku.fi. 

 

Sirkkalabackens skola 
 

I Sirkkalabackens skola arbetar elever i behov av särskilt stöd och liten grupp.  
Eleverna kan delta i ett eller flera ämnen i undervisningen i Sirkkala eller  

i S:t Olofsskolan. Vi har även många och goda erfarenheter av inklusion. För tillfället 
jobbar årskurserna 4, 5 och 6 i Sirkkalabacken tätt tillsammans med respektive års-

kurs i Sirkkala. Klassen har då lyckan att ha tillgång till både klasslärare, special-
klasslärare och skolgångshandledare. 

 
Föreståndare i Sirkkalabackens skola är: Johanna Lindfors, 040-137 15 85 

E–post: johanna.lindfors@turku.fi 

http://www.turku.fi/konstcentret
http://www.kuvataidekeskus.fi/


 

Våra bildningslöften: 

 
 
Vi lovar högklassig utbildning på svenska  

Vi lovar kontinuitet genom alla stadier 
Vi lovar en inspirerande lärmiljö 

Vi lovar att varje person kan växa som individ  
Vi lovar att alla får nå sin egen potential 
 

 

 

Under läsåret 2021 – 2022 poängteras följande löften speciellt: 
 

 
Vi lovar kontinuitet genom alla stadier 

Vi lovar att alla får nå sin egen potential 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sist, men inte minst – för allas vår trivsel och trygghet 

 
 Vi hälsar på varandra. 
 Vi uppträder vänligt och artigt mot varandra och lyder alla vuxna. 
 Vi rör oss alltid lugnt och tyst i korridorerna och i matsalen. 
 Vi kommer i tid, har våra läxor gjorda och har med oss det material vi behöver. 
 Vi tar väl hand om vårt skolmaterial och våra utrymmen. 
 Mobiltelefoner och andra smartapparater används endast med lov. 
 Vi lämnar godis och onödiga leksaker hemma. 
 Vi lämnar andras egendom i fred och förstår att vi är ersättningsskyldiga om olyckan är 

framme. 
 Efter sista lektionen avlägsnar vi oss från skolans område. 
 Vi leder cykeln på skolans område. 

 

Under lektionen 

 ger vi varandra arbetsro och räcker upp handen då vi vill ha taltur 
 visar vi hänsyn, lyssnar på varandra och samarbetar med alla 

 
 
Under rasten 
 går vi ut på gården tillsammans med en vuxen 
 håller vi oss på skolgården 
 följer vi de gemensamma överenskommelserna vid de olika rastaktiviteterna 
 är det förbjudet att kasta sten och snöbollar 
 

 
OBS! Om det händer en olycka eller om du märker att någon elev behandlas illa, ska du genast 
säga det till en vuxen! 

 
 
I matsalen 
 ger vi varandra matro 
 äter vi det som bjuds och undviker att slänga mat 
 tackar vi för maten 

 
OBS! Mellanmål äts i klassen under överenskommen tid 

 
Dessutom: 
 Både vid busshållplatsen och i bussen beter vi oss lugnt och artigt. 
 

 
Dessa överenskommelser gäller all verksamhet i skolan för att vi ska trivas tillsammans och känna 
oss trygga. 
 
Skolans ordningsregler finns i läroplanen. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


