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Informationsbrev till vårdnadshavare med barn på Montessoriskolan och 

Klöxhultsskolan. 

Hej! 

Nu har hösten och mörkret börjat koppla sitt grepp om vardagen. Det kan alltså vara bra att 

ta på sig varmare kläder men även reflexer. Det kan vara både mörkt och dimmigt på 

morgonen. Vi vet sedan tidigare att fler vårdnadshavare brukar öka sitt bilanvändande när 

det blir mörkare och kallare. Vi ber er att verkligen vara uppmärksamma när ni lämnar och 

hämtar era barn. Följ trafikregler och var observanta på att det är mycket människor i omlopp 

kring skolan i samband med skolstart. Utrusta ditt barn och dig själv med reflexer och 

cykelbelysning. Ytterligare en uppmaning är att starta resan till skolan i god tid då trafiken till 

skolan är tätare. Det är inte kul för ditt barn att komma sent till lektionerna. Vi börjar som 

bekant kl. 08.00. 

Utvecklingsmingel åk 3-6  

På våra skolor vill vi gärna ha god dialog med er vårdnadshavare kring ert barns utveckling. 

Ett led i detta är att under höstterminen erbjuda digitala utvecklingsmingel. Det innebär att du 

som vårdnadshavare erbjuds ett kortare samtal om max 10 minuter med ämneslärare. Detta 

kommer ske v 45 på tisdagen den 3/11 kl. 14.10–16.30 samt på torsdagen den 5/11 kl. 

14.10-16.30.  Syftet med detta är att vi vill försöka vara än mer informativa och tillgängliga 

samt att du som vårdnadshavare ska ha möjlighet att få information utöver den du får vid 

utvecklingssamtal med mentor. Är du som vårdnadshavare intresserad av denna möjlighet 

skickar du e-post till berörd lärare. Kontaktuppgifter och ämne finner du i slutet av detta brev. 

Märk ditt mail med utvecklingsmingel. Läraren kommer sedan skicka en inbjudan via Teams 

(Microsoft) med en tid. Observera att du kan ansluta till ett digitalt möte utan att ha Microsoft 

på din dator eller smartphone. Du får en länk som öppnas i en webbläsare och som fungerar 

vid just detta möte. 

Renovering 

Renovering har varit en stående punkt ett tag och fortsätter kanske vara det ett tag till. Som 

vi meddelat tidigare går vår mot sitt slut men fortfarande är det en del kvar. Pluggsal, 

korridorer samt omklädningsrum är sådant som renoveras eller ska renoveras framöver. Vi 
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har eller kommer även sätta upp solfilm på de mest utsatta fönsterna för att få en 

behagligare inomhustemperatur vid varma dagar. 

Information 

Det mesta av den information ni som vårdnadshavare får från skolan kommer via era barns 

mentorer i form av veckobrev eller bloggar. Det är också de här kanaler vi rektorer använder 

för att informera. En del av er kanske har sett att vi har in TV med information utanför 

skolans expedition. Här visas sådant som matsedel, rastkul, och annan information om vad 

som är på gång på skolan, alltså mer allmän information. För den som vill kan en App laddas 

ned på din smartphone eller surfplatta som visar samma information, det ersätter inte den 

information du får från mentor men kan vara ett komplement för den som önskar. Appen 

heter PinToMind, du behöver då en kod som är KHTD9M för att kunna ta del av 

informationen. 

Corona 

Tidigare har vi berättat att vi har haft personal som testats positivt till Covid-19. Vi följer de 

riktlinjer som finns och uppmanar alla till att göra detta. Vi ber även er vårdnadshavare att 

respektera detta. Det innebär alltså fortsatt att vi inte vill att man vistas i våra lokaler i 

onödan. Möjligtvis ska man fundera en extra gång på om mor- och farföräldrar ska lämna 

och hämta sina barnbarn. De tycks också ha lite svårt att hitta ibland och går då lite vilse. 

 

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.    

 

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.    
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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 

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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Kontaktuppgifter utvecklingsmingel 
 
Klöxhultsskolan 
Namn  Ämne  Mail 
Nathanel Crona Musik  nathanel.crona@almhult.se 
Mikael Åkesson Idrott- och hälsa mikael.akesson@almhult.se 
Christian Nektman Slöjd  christian.nektman2@almhult.se 
Annica Bengtsson Slöjd  annica.bengtsson@almhult.se 
Robin Svensson Idrott- och hälsa robin.svensson@almhult.se 
Ghiwa Kazan Franska  ghiwa.kazan@almhult.se 
Norma Cutbill Spanska  norma.cutbill@almhult.se 
Albin Pålsson Hem- och konsumentk. albin.palsson2@almhult.se 
Patrik Rozijan So-ämnen  patrik.rozijan@almhult.se 
Fanny Nilsson Bild/Språkval (Sv/Eng) fanny.nilsson@almhult.se 
Amanda Martinsson Eng  amanda.martinsson@almhult.se 
Cecilia Winlund No/Teknik  cecilia.winlund@almhult.se 
Emma Nilsson Svenska  emma.nilsson@almhult.se 
Linda Rosquist No/Teknik  linda.rosquist@almhult.se 
Karin Folkesson Eng  karin.folkesson@almhult.se 
Terese Göransson So-ämnen  terese.goransson@almhult.se 
Natallia Akaronka SvA  natallia.akronka@almhult.se 
Margaretha Eklund Tyska  margaretha.eklund@almhult.se  
  
Montessoriskolan 
Namn  Ämne  Mail 
Anny Trygg   Bild   anny.trygg@almhult.se  
Albin Pålsson  Hem- och konsumentk. albin.palsson2@almhult.se 
Annica Bengtsson  Slöjd   annica.Bengtsson@almhult.se 
Christian Nektman  Slöjd  christian.nektman2@almhult.se 
Robin Svensson  Idrott- och hälsa  robin.svensson@almhult.se 
Jenny Rastovic  Eng(4-6),No/teknik, So (6) jenny.rastovic@almhult.se 
Towe Björnsson  So/Svenska (4-5), Ma (3) towe.bjornsson@almhult.se 
Caroline Eckerdal No/Ma, Sv/Eng (3) caroline.eckerdal@almhult.se 
Ann-Jeanette De Makay Svenska & Ma (4-6) ann-jeanette.demakay@almhult.se 
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