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Klöxhultsskolan, Montessoriskolan  
Elisabeth Lindén rektor  
Fredrik Ljung rektor 
 
 

Informationsbrev till vårdnadshavare med barn på Montessoriskolan och 

Klöxhultsskolan. 

Hej! 

Vi börjar närma oss slutet av terminen så smått även om det är några veckor kvar. Att det 

finns en vardag som rullar på för våra elever tror vi är viktigt även ifall den här vardagen ser 

annorlunda ut mot vad den brukar. 

Ni har säkert uppmärksammat att vi vill undvika icke nödvändiga besök i skolan. Vi vill därför 

fortsatt be om respekt att inte vistas i våra lokaler om det ej är nödvändigt. Hämtning och 

lämning sker utomhus.  

Vi ser att en del vårdnadshavare passerar genom skolan för att gå mellan avdelningar, det 

vill vi inte att ni gör, istället vill vi att ni går utom skolbyggnaden. 

Önskar ni ha möte eller vill stämma av kring något särskilt ring eller maila i första hand till 

respektive avdelning eller mentor för att sedan boka eventuellt möte. 

 

Skolavslutning 

Vi förstår att det kan finnas en del frågor och funderingar i samband med skolavslutningen. 

Därför vill vi informera om att vi detta läsår inte kommer bjuda in några vårdnadshavare till 

gemensam sommaravslutning. Istället sker avslutning klassvis eller avdelningsvis där elever 

och personal deltar. Avslutning som sker avdelningsvis eller klassvis är alltså utan 

vårdnadshavare.  

En del planerar för aktiviteter utomhus och en del kommer hitta på något inomhus. 

Personalen kommer informera mer framöver kring skolavslutningen. 

 

Vad gäller kring Corona? 

För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara uppmärksamma 

på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig 

hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och 

muskel- och ledvärk.  



Vårdnadshavare med friska barn ska skicka sina barn som vanligt till skolan. 

Om ett barns vårdnadshavare blir permitterad så påverkar det barnets rätt till plats på 

fritidshem. Innebär permitteringen att vårdnadshavaren är helt arbetsbefriad så likställs det 

med att vara arbetssökande vad gäller plats på fritidshem. Det räcker med att ett av barnets 

vårdnadshavare är permitterad för att detta ska gälla. 

Om du som vårdnadshavare blivit permitterad så ska du meddela ditt nya behov i IST genom 

att fylla i ett nytt schema. Är du permitterad viss del av din tjänst är det dessa tider som ligger 

till grund för omsorgsbehovet. 

På fritidshemmet erbjuds du att, vid permittering, lämna två schemalagda eftermiddagar per 

vecka till kl. 16.00. Dessa eftermiddagar beslutas i samråd med fritidspersonalen. 

Har du frågor kring detta så kontakta rektor på ditt barns fritidshem. 

På gång 

Fortsatt pågår renovering på Klöxhultsskolan, en del utrymmen och lokaler återstår och 

några av dessa måste vi vänta med tills i sommar när vi är färre elever och personal på plats. 

Planering pågår för mottagande av nya förskoleklasser samtidigt som nuvarande elever i 

förskoleklass ska börja i årskurs 1 efter sommaren. Även övergång från lågstadiet till 

mellanstadiet samt från mellanstadiet till högstadiet arbetar vi med. 

 

Med vänliga hälsningar 

Elisabeth Lindén, rektor  

0476-555 06 

elisabeth.linden@almhult.se 

Fredrik Ljung, rektor 

0476-555 02 

fredrik.ljung@almhult.se 
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