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Informationsbrev till vårdnadshavare med barn på Montessoriskolan och 

Klöxhultsskolan. 

Hej! 

Nu har skolan varit igång ett tag och våra nya elever i förskoleklass börjar komma in i 

skolans rutiner och arbetssätt. Även våra nya klasser i åk 4 börjar ta sin form. Uppstarten har 

varit bra och det är härligt att se alla elever och höra om allt roligt och viktigt de får lära sig. 

Som alla vet är det tider som inte är som de brukar och vissa förändringar är oundvikliga i vår 

verksamhet. Vi ska försöka ge svar på eventuella frågor i detta informationsbrev. 

Föräldramöten och utvecklingssamtal 

Vi tycker det är viktigt att ha en god relation och dialog med er vårdnadshavare. En del i 

detta är föräldramöten och utvecklingssamtal. Under rådande omständigheter kommer vi 

undvika att samlas för många samtidigt i samma lokaler. Det betyder att det kan se 

annorlunda ut i samband med föräldramöten och utvecklingssamtal. Det kan handla om att vi 

begränsar hur många som tillåts delta men det kan också handla om att möten blir digitala. 

Detta gäller föräldramöten såväl som utvecklingssamtal. Mer information gällande 

utvecklingssamtal får du från ditt barns mentor när det närmar sig samtalstider.  

Vaccination 

Skolhälsovården följer ett fastställt vaccinationsprogram. Vaccination utförs alltid av två 

skolsköterskor och sker via skolsköterskas altandörr för att undvika onödigt mycket folk inne i 

våra lokaler. Information om detta har ni fått eller kommer ni få via skolsköterska eller 

mentor. 

Simundervisning 

Under hösten börjar äntligen simundervisningen igen. Först ut är årskurs 6. Efter detta sker 

simundervisningen i fallande ordning från årskurs 4 till årskurs 2. Troligtvis kommer inte all 

simundervisning ske under hösten. Undervisningen sker i Haganäsbadets nyrenoverade 

simhall tillsammans med idrottslärare från skolan. 
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Renovering 

Vår renovering börjar gå mot sitt slut men fortfarande är det en del kvar både invändigt och 

utvändigt. Utvändigt är det i huvudsak målning men vi hoppas att även få väderskydd på 

plats där portalen tidigare fanns inom den närmsta tiden. En del av det som sker invändigt 

försöker vi ta i samband med lov då tillgängligheten till vissa lokaler då är bättre.  

På gång 

Det är alltid mycket på gång i de olika klasserna, för tillfället deltar klasser på mellanstadiet i 

ett projekt som handlar om ekologisk läskunnighet i Södra Möckeln tillsammans med 

konstnär och pedagoger. Syftet är att ge elever möjlighet att lära känna andra sidor av en 

plats genom tvärvetenskapligt och konstnärligt undersökande. 

Corona på skolan 

Vi har fått information om att det just nu finns konstaterade fall av covid-19 bland personalen 

på skolan. Vi har en samhällsspridning i Sverige och vi har varit noga med att personal och 

elever som visar symptom ska stanna hemma. Detta tycker vi att alla har skött väl.  

Vi får inte information från sjukvården kring vår personal eller för den delen våra elevers 

hälsotillstånd, det är en känslig personuppgift som inte får föras vidare. Vår personal har 

själva valt att berätta för oss så vi kan vidta de åtgärder som behövs, samt vara behjälpliga 

om regionen väljer att göra en smittspårning.  

Vi har sedan i våras arbetat förebyggande med handhygien och skapat förutsättningar för att 

kunna hålla avstånd. Detta arbete fortsätter vi med nu och håller arbetet aktuellt för all 

personal och våra elever.   

Vi följer läget noga och återkommer med ny information när sådan finns. Du hittar mer 

information om sjukdomen covid-19 på www.1177.se. 

 

Fortsätt hjälpa oss bromsa smittspridningen 

För att bromsa smittspridningen ska alla som är sjuka, även med milda symptom, stanna 

hemma och följa de riktlinjer som finns. För de som är friska ska man vara på plats i skolan, 

det gäller både elever och personal. Även då gäller såklart att följa riktlinjer med att hålla 

avstånd, vara noga med handhygien och undvika onödiga kontakter.    

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.1177.se%2F&data=02%7C01%7Cmagnus.kallstrom%40almhult.se%7Ce95276c5cc9c47cccaa708d85e19c353%7Cf4c06ba77fa7490da30dedbf07b388ca%7C0%7C0%7C637362812031224218&sdata=UxlxOq9lpbMwmcQAJwSgU4NdT0Y%2Bv%2BANNVH92BA33Co%3D&reserved=0
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Vi är noga med att skicka hem såväl elever som personal och det kan stundtals vara en del 

vikarier som möter ditt barn, allt för att bromsa smittspridning. Vi vill återigen passa på att 

påminna om att inte gå igenom våra lokaler utan gå utomhus mellan avdelningar.    

   

Vår personal arbetar hemifrån med de arbetsuppgifter som tillåter det till exempel planering 

och utvärdering av undervisningen. Vi har även arbetsplatsträffar och andra möten digitalt 

alternativt i lokaler som möjliggör att vi kan hålla avstånd.   

  

Självfallet är det så att elever och personal är frånvarande av olika anledningar som inte alltid 

är kopplade till just sjukfrånvaro.   

   

Läs gärna mer på folkhälsomyndigheten hur du kan vara med och bromsa smittan:  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-

19/skydda-dig-och-andra/ 

 

Håll i och håll ut 

Tillsammans kan vi hjälpas åt att bromsa smittspridningen. 

Under hösten fortsätter vi arbeta med olika åtgärder för att bromsa smittspridningen. 

Viktigast av allt är att stanna hemma om man är sjuk även med milda symptom. Symptom att 

vara extra vaksam på är:  

• Feber 

• Muskel-och ledvärk 

• Snuva 

• Hosta 

• Halsont 

• Andningsbesvär  

• Bortfall av lukt- och smaksinne 
 

På plats i skolan håller vi avstånd till varandra enligt de rutiner som finns. Vi har också ändrat 

städrutiner där kontaktytor och toaletter städas mer frekvent. Vi följer myndigheters riktlinjer 

och fortsatt gäller att vårdnadshavare kontaktas ifall deras barn uppvisar symptom för att gå 

hem. Det samma gäller för personal, vi som arbetar på skolan går också hem om vi skulle 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/
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uppvisa symptom. Kort och gott, är man frisk är man i skolan, är man sjuk eller uppvisar 

symptom är man hemma. 

 

Med vänliga hälsningar 

Elisabeth Lindén, rektor    Fredrik Ljung, rektor 

0476-555 06    0476-555 02 

elisabeth.linden@almhult.se  fredrik.ljung@almhult.se  
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