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Informationsbrev till vårdnadshavare med barn på Montessoriskolan och 

Klöxhultsskolan. 

 

Hej! 

Vi närmar oss jul och jullov även om man inte riktigt kan tro det alla dagar man tittar på 

termometern eller väderleken. Tänk på att skicka med kläder efter väder till era barn. Ni har 

sedan tidigare fått information om att vi ber er att endast anmäla behov av fritids under 

jullovet om det verkligen finns behov av vistelse och att sedan följa det behov ni angett.  

Än en gång vill vi även påminna om reflexer och cykellysen samt uppmärksamhet i trafiken i 

samband med lämning och hämtning.  

Julavslutning 

Som ni säkert alla förstår blir julavslutning annorlunda i år, det samma gäller firande i 

samband med första advent och lucia. Det traditionsenliga och uppskattade fackeltåget blir 

inte av i år. Vi tycker såklart alla det är tråkigt att inte kunna göra det där lilla extra men 

försöker göra det bästa av situationen för att elever och personal ska känna att vi närmar oss 

jul. Om det skulle ske ändringar med busstider eller sluttider sista skoldagen meddelar vi 

detta längre fram. 

Corona 

Som ni vet sedan tidigare har eller har vi haft elever och personal som testats positivt till 

Covid-19. Vi följer de riktlinjer som finns via folkhälsomyndigheten och smittskyddsenheten i 

Region Kronoberg och uppmanar alla till att göra det samma. Vi har, precis som många 

andra, personal som stundtals är frånvarande då man följer myndigheters riktlinjer och är 

hemma med symptom eller vård av barn men självklart kan man vara frånvarande av helt 

andra anledningar. Vissa dagar är mer ansträngande än andra men vi gör vårt yttersta för att 

det ska få så lite påverkan som möjligt på eleverna men att man möter vikarier någon gång 

är nästintill oundvikligt. Vid vikarieanskaffning omfördelar vi i första hand personal inom våra 

skolenheter, Klöxhultsskolan och Montessoriskolan. Vi har också personal som lånas från 

andra verksamheter men som då enbart är hos oss för att undvika eventuell smittspridning.  
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Skolstängning eller distansundervisning 

Säkert läser ni i media eller hör på andra håll om skolstängning och distansundervisning. Det 

har skett och sker inom delar av utbildningsförvaltningens verksamheter. Det kan då handla 

om att det sker på grund av ökad smittspridning eller hög andel frånvaro så att det är svårt 

att bedriva undervisning på plats. Ett sådant beslut eller bedömning görs i varje enskilt fall. 

Vår ambition är att bedriva ordinarie undervisning så långt som det är möjligt. 

Vid en eventuell omställning till distansundervisning eller skolstängning får ni givetvis 

information om detta. Vi vill vara tydliga med att det inte är aktuellt i dagsläget även om ett 

möjligt scenario är att det kan ske fort. 

Frånvaro 

Vi kan delvis se en ökad frånvaro bland våra elever på grund av rådande omständigheter, att 

man följer rekommendationer vilket vi ska göra. En del frånvaro kan bli lång och ditt barn kan 

då missa undervisning. Tänk på att höra av dig till ditt barns lärare ifall du misstänker eller 

ser att frånvaron blir längre för att kunna komma och hämta material. Du behöver då stämma 

av i förväg med läraren så det finns möjlighet till att hjälpa till att plocka fram böcker eller 

material. Från skolans sida följer vi såklart också frånvaron och är skyldiga att agera och 

reagera då vi ser att den är hög.  

Renovering 

Precis som interformation kring corona varit stående inslag ett tag har även vår renovering 

varit det. Det börjar nu gå mitt sitt slut. Lite smått finns kvar, en del målning som ska göras 

utomhus sker vid bättre väder men på insidan börjar vi bli klara och är väldigt nöjda med 

resultatet och våra hantverkare. 

 

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.    
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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 

Vi vet att det finns en hög smittspridning i vår kommun och har förståelse för att alla kan 

känna en viss oro kring detta. Mer information om Covid-19 i Älmhults kommun hittar ni på 

kommunens hemsida: 

https://www.almhult.se/sv/boleva/tryggochsaker/trygghetochfolkhalsa/informationomcoronavi

rusetcovid19ialmhultskommun.4.1fbbaae6170bff9469d67bc.html  eller genom att klicka här.  

Frågor och svar om corona i förskola och skola i Älmhults kommun hittar ni genom att klicka 

här.   

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 

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/
https://www.almhult.se/sv/boleva/tryggochsaker/trygghetochfolkhalsa/informationomcoronavirusetcovid19ialmhultskommun.4.1fbbaae6170bff9469d67bc.html
https://www.almhult.se/sv/boleva/tryggochsaker/trygghetochfolkhalsa/informationomcoronavirusetcovid19ialmhultskommun.4.1fbbaae6170bff9469d67bc.html
https://www.almhult.se/sv/boleva/tryggochsaker/trygghetochfolkhalsa/informationomcoronavirusetcovid19ialmhultskommun.4.1fbbaae6170bff9469d67bc.html
https://www.almhult.se/sv/utbildningbarnomsorg/omcoronaiforskolaochskola.4.649118b817597b5d7567d9d.html
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• 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.  

 

Utvecklingssamtal och föräldramöten skjuts fram alternativt erbjuds digitalt. Det samma kan 

gälla andra möten vi har med vårdnadshavare, dessa kan komma att hållas digitalt. Som ni 

vet får besökare inte komma in på skolan. Det kan dock finnas vissa undantagsfall men de 

beslutas i så fall utav oss på skolan och inte av besökaren. 

 

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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