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                    Hej, 

 

I skrivande stund är allhelgonahelgen här och eleverna har fått några välförtjänade lediga 

dagar under läslovet – som det numera heter för att främja elevernas lust att läsa och lära. 

Jag hoppas att de hunnit med både och, så att de fått lediga dagar i vårt karga landskap som 

börjar gå mot vinter. 

På skolan har de under sista tiden arbetat med Spillosoferna och temat ” Tillsammans”, och 

extra kring orden Vänskap, Konflikt och Förlåt. 

Lite av det som händer på skolan under november är:  

Läsveckor för samtliga elever under v 46–48 och dessa veckor har åk 6 även nationella prov i 

svenska, matematik och engelska. 

Skapa-projekt med kulturskolan för F-2 med start v.45 och fram till jullovet. 

 

På fritids har det pysslats mycket Halloweeninspirerat pyssel av alla de slag, de har tittat på 

Lilla Aktuellt och arbetat kring att ” vara vänner ”. Det har varit fullt tryck på 

läxhjälpen/studiegården – vilket är jätteroligt! 

Personalen önskar att om barnen ska följa med varandra hem efter skola/fritids, så måste de 

få reda på vad som är bestämt – och helst på morgonen den aktuella dagen- så De vet att 

allt är i sin ordning kring det. 

v.46 är det Önskevecka, så luncherna har eleverna röstat fram de maträtter de helst vill ha 

serverat denna vecka. Det ser vi framemot. 

Föräldraföreningen kommer att ha ett första möte för läsåret, d 24/11 tillsammans med Kia, 

rektor – för att diskutera igenom förväntningar, förutsättningar mm för ett samarbete 

framöver. 

 

Nya rekommendationer från FHM, som gäller f o m 1a November är detta : 

 

Rekommendationer från 1 nov 
  
Den 1 november ändrades rekommendationerna till vuxna och barn om att stanna hemma vid 
symtom. 

Då ändrades också rekommendationerna om vem som ska testa sig och när. 



  

Följande rekommendationer gäller alla från förskoleklass (från cirka 6 år) och äldre: 
• De bör stanna hemma om de har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. 

Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och 
sjukdomskänsla. 

• Ovaccinerade barn och vuxna bör testa sig för covid-19 så snart som möjligt. Fullvaccinerade 
behöver i regel ej testa sig. Om man har haft bekräftad covid-19 senaste 6 månaderna 
behöver man heller ej testa sig. 

När kan man återgå till skola/arbete? 
• När individen varit feberfria ett dygn och 
• känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom. 

I de allra flesta fall innebär det att de behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka. 

Individer och vårdnadshavare behöver med stöd av dessa rekommendationer göra en egen 
bedömning av när de själva eller barnet har ett tillräckligt gott allmäntillstånd för att återgå till förskola, 
skola, aktiviteter och arbete. 

  

För ytterligare information https://www.1177.se/Jamtland-Harjedalen/ 

 

För Er vetskap måste jag meddela att vår engelskalärare Sienna valt att säga upp sin 
provanställning hos oss, tyvärr. Vi har ändå goda förhoppningar att hitta en lösning tills 
vidare och Vi söker en ny lärare för fullt just nu. Jag återkommer när jag vet mera kring 
detta. 

 

Hälsningar från Kövra Skolas personal genom Kia. 
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