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Information angående skolstarten HT20
Vi hoppas att alla har haft ett skönt sommarlov och vi önskar alla
elever välkomna tillbaka till skolan nu på onsdag!
I och med det rådande läget i samhället kommer vi att anpassa vår
skolstart på så sätt att vi inte kommer att samla alla elever på
skolgården för en gemensam start. Eleverna kommer till skolan på
olika tider och går direkt till sina klassrum. Vårdnadshavare ska lämna
barnen på skolgården och ej gå in i skolan.
•
•
•
•
•

F-klass: 08.15-12.00 (fritidshemmet tar vid)
Lågstadiet: 08.30-12.00 (fritidshemmet tar vid)
Mellanstadiet: 09.00-13.30
Högstadiet: 09.30-14.00
Grundsärskolan: 08.30- 12.00 (fritidshemmet tar vid)

Information om skolstart ska ha skickats ut från arbetslagen. Om du
inte har fått någon information var vänlig kontakta mentor eller
arbetslagsledaren (se nedan).
Vi fortsätter följa Folkhälsomyndigheternas rekommendationer och de
försiktighetsprinciper och rutiner vi infört tidigare.
Det innebär bland annat;
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•

Alla elever som uppvisar symptom på luftvägsinfektion, även
lindriga, ska sjukanmälas av vårdnadshavare och eleven ska
stanna hemma tills hen är helt symptomfri. Om vi på skolan
bedömer att någon elev på skolan är sjuk kommer vi kontakta
vårdnadshavare och skicka hem eleven.

•

Vi fortsätter att tvätta händerna och hålla avstånd i den mån
det går.

•

All hämtning och lämning av barn sker på skolgården. Inga
vårdnadshavare ska röra sig inne i lokalerna.

•

Inför läsåret 20/21 har vi lagt alla skolans arbetslagsmöten på
en och samma tid, måndag morgon. Detta för att skapa en
möjlighet att nå alla medarbetare på en och samma gång varje
vecka. Om ni har möjlighet ber vi er vårdnadshavare att ta
sovmorgon med era barn på måndagar då detta ger oss
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möjlighet att ha flera medarbetare med på mötena.
•

Idrottsundervisningen kommer att ske utomhus. Eleverna ska
duscha och byta då vi i samband med schemaläggningen inför
nytt läsår har sett över tiderna i omklädningsrummet så att
klasser inte ”krockar” med varandra i omklädningsrummen.

•

Vi har under sommaren skapat en matsal som
förskoleklasserna kommer att använda. På så sätt behöver de
inte äta i klassrummen längre och vi får möjlighet att göra ett
luftigare matsalsschema i de två andra matsalarna.

•

Höstens föräldramöten kommer att bli annorlunda då vi inte
vill samla alla vårdnadshavare i skolan. Mer information om
detta kommer senare.

•

Inga utflykter eller liknande där vi behöver använda
kollektivtrafiken ska genomföras.

Friska elever ska komma till skolan som vanligt.
Om du har frågor eller funderingar ska du i första hand vända dig till
ditt barns mentor. Om du är ny elev eller om det skett klassbyten och
du är osäker på vem mentor är ska du vända dig till årskursens
arbetslagsledare om du har frågor kring skolstart och andra praktiska
saker.
Christina Trollsås (F-klass): christina.trollsas@edu.stockholm.se
Kerstin Bergman (åk 1): kerstin.bergman@edu.stockholm.se
Jannika Lindblom (åk 2): jannika.lindblom@edu.stockholm.se
Elin Andersson (åk 3): elin.elisabeth.andersson@edu.stockholm.se
Lise-Lotte Liljedahl (åk 4): lise-lotte.liljedal@edu.stockholm.se
Peter Arkbåge (åk 5): peter.arkbage@edu.stockholm.se
Anna Ulander (åk 6): anna.ulander@edu.stockholm.se
Mikael Mårtensson (åk 7): mikael.martensson@edu.stockholm.se
Anna Söderback (åk 8): anna.soderback@edu.stockholm.se
Inger Strandberg (åk 9): inger.strrandberg@edu.stockholm.se
Martina Nilsson (grundsär.): martina.peterson@edu.stockholm.se
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