Övertorneå kommun
Svarträvens skola
Skolans tillsynsansvar

Förskola, skola och fritidshem har ett tillsynsansvar för barn och elever. Detta
tillsynsansvar är inte reglerat i lag, vilket däremot gäller för det tillsynsansvar som
vårdnadshavarna har för sina barn. Men vårdnadshavarnas tillsynsansvar anses övergå till
skolhuvudmannen under den tid som barnet eller eleven vistas i förskolan, skolan eller
fritidshemmet.
Kravet på tillsyn varierar beroende på barnets ålder, mognad och övriga omständigheter.
Detta innebär att tillsynsansvaret i regel är mer omfattande för barn i förskola och skolans
lägre årskurser.
Tillsynsansvaret innebär bland annat ett ansvar för att barn och elever får den tillsyn de
behöver samt att ett barn inte kommer till skada eller orsakar skada för någon annan.
Skolans tillsynsansvar omfattar hela skoldagen, men kan även omfatta viss tid före
dagens första lektion och efter dagens sista lektion (t ex skolskjuts).
Rutiner
Fritidshemmet:

- Eleverna ska anmäla sig till personalen vid ankomst. Vårdnadshavarna ansvarar att så
sker. Vid hämtning skall vårdnadshavarna anmäla det till personalen.

- Eleverna går själva till skolan kl 7.50. Efter skoldagens slut går eleverna själva till fritids
där personalen tar emot dem. Om någon elev inte dyker upp hämtar personalen denne
från skolan.

- Om eleven deltar i privata fritidsaktiviteter (t ex idrottsträning, kulturskolans aktiviteter
mm.) under vistelsen i fritidshemmet går tillsynsansvaret över till vårdnadshavarna
under den tiden eleven inte är på fritids. Vårdnadshavarna ska meddela personalen
vilka tider som eleven är borta från verksamheten och om denna återvänder till
fritidshemmet.

- Vårdnadshavarna ska anmäla alla ändringar av vistelsetider på fritids till personalen.
Om föräldrarna inte meddelat ändringar gäller de angivna tiderna. Detta gäller t ex om
eleven vill gå hem eller till en kompis.

- Vårdnadshavarna meddelar personalen vem som får hämta eleven från fritidshemmet.
Skolan:

- Lågstadiet har tillsyn ute på skolgården från kl 7.45.

- Rastvakter finns ute på rasterna. Rastvaktsschema finns på enheterna.
- Bussvakt ska finnas för de elever som åker skolskjuts.
- Efter skoldagens slut ser lärarna till i korridoren att elever lämnar skolan och går hem
eller till fritidshemmet.

- Vid lektioner utanför skolområdet: personalen följer med de yngre eleverna tills de
känner till vägen och känner sig säkra.

De elever som inte vistas i fritidshemmet omfattas inte av skolans tillsynsansvar efter
skoldagens slut.

