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      Hej! 

Det var inte helt lätt att få till ett månadsbrev i mars. Det har varit många sjuka, och informationen har 

ändrats så snabbt att den blivit inaktuell innan jag ens satt mej att skriva. Men nu ska jag försöka mej på 

en statusuppdatering från skolan och fritids. 

Vi har haft en del sjuka barn, och under förra veckan även en hel del av personalen som fått stanna 

hemma pga symptom. Under den här tiden är vi enligt rekommendationer oerhört strikta med att inga 

sjuka ska vara på skolan.  Vi vill att barnen är hemma även med lättare förkylningssymptom, så länge 

de snorar, hostar eller nyser, och även stannar hemma 48 tim efter senaste symptom.  Om barnen är 

friska nog att jobba med skolarbetet så skickar vi gärna hem uppgifter. Eftersom det blir så långa 

sjukdomsperioder så är det viktigt att inte tappa alltför mycket fart. 

Vi har pratat mycket om vikten av att tvätta händerna ofta, och också hur man gör det. Vi har placerat ut 

handsprit på toaletter och i klassrum. Material som används av flera tvättas av med sprit. I matsalen har 

vi minskat på antalet karotter och försöker hålla distans i köerna. 

Det har ändå gått skapligt bra att hålla verksamheten igång. Det var en eftermiddag vi var tvungna att 

stänga fritids eftersom vi inte hade personal. Vi vet inte än hur det blir med total stängning av skolor och 

förskolor. Men vi har förberett hur vi ska jobba om det kommer ett sånt beslut. 

Den första dagen kommer lärarna att samlas på skolan och göra iordning de böcker och det material 

som eleverna får ta med sej hem att jobba i. På em kommer vi att lämna ut materialet. Sedan kommer vi 

att maila ut uppgifter dag för dag, vad som ska klaras av under dagen. Lärare kommer att finnas 

tillgängliga vid dator och telefon enligt ett schema som vi meddelar då, så att eleverna ska kunna få 

hjälp när de har frågor. 

För klass F-3 kommer det mestadels att handla om att jobba i sina böcker, eller med andra uppgifter, 

och att kontakten sker via vårdnadshavare. För 4-6 kommer vi att kunna ha direkt kontakt med eleverna 

via deras mail och Drive, där vi också kan dela uppgifter och dokument. De kan logga in från vilken dator 

som helst och nå sina personliga mappar. Om det inte finns tillgång till dator hemma så finns det 

möjlighet att låna med sej ”sin” dator från skolan. 

Nationella proven som skulle hållas under vårterminen är inställda. Vi kommer att kunna använda 

provmaterialet  i 3-orna som vanliga prov, men de kommer inte att räknas in som NP. Vi kommer ändå 

att kunna göra bedömningar och sätta betyg som vanligt, men vi får använda andra underlag för 

bedömningarna. Vilket vi ändå alltid gör, NP är bara ett av underlagen. 

Alla kulturevenemang är inställda from förra veckan, och vi har minimerat antalet besök utifrån på 

skolan. Kulturskolan och elevhälsan kommer fortfarande hit, samt skolbiblioteket. 

 

Dags att leta vårtecken,  och att byta ut skidor och skridskor mot 

gummistövlar och extrakläder  

 



Det finns annat som händer också, som inte har med Coronasmittan att göra  

Markus som bl a hade engelskan i klass 4-6 har slutat hos oss, och eftersom jag har haft svårt att hitta 

någon annan ersättare så kommer jag att ha engelskan för 4-6 den här terminen ut. 

Petra Englund är tillbaka så smått efter föräldraledigheten, och kommer att arbeta som extra resurs i 

klass 2-3 under vårterminen. 

Josefine, som också vikarierade hos oss en hel del, har fått ett längre vikariat på annat håll. Det innebär 

att vi har svårt att hitta timvikarier just nu, och jag tar tacksamt emot tips på personer ni tror skulle 

passa som vikarie. 

Eftersom vi har lite besvärligt med vikarier nu, så är det extra viktigt att fritidshemmet har koll på vilka 

barn som ska vara där och vilka tider. Scheman sitter uppsatta på väggen vid trappen. Ta för vana att 

kolla vilka tider ni satt upp, och skicka ändringar hellre en gång för mycket än en gång för lite. Ändringar 

kan ni skicka på sms till skoltelefonen, 072-058 37 52.  

Till sist så har vi trots den knasiga vintern kunnat ha en lång period av skridsko- och skidåkning. Nu är 

den tiden nog förbi, så vi vill be er att ta hem utrustningen nu. Ta då en titt i korgen med kvarglömda 

kläder också, den svämmar över nu igen!       

 

Detta händer framöver (vad vi vet hittills): 

Vecka 12, 14 och 15 har F-1 kulturskole-projekt med Petra Karlsson :) 
2/4 Världsautismdagen – vi kommer att uppmärksamma den i de olika klasserna 
9/4  Skärtorsdagen - måla ägg på förmiddagen och ha ägg-race efter lunch Alla slutar kl 14.  

För F-klass är det valfritt att delta efter lunch.  
10 – 19/4 PÅSKLOV 
20/5  Studiedag för både skolans och fritidshemmets personal, fritids är alltså stängt den dagen 

 

 

 

 
Hälsningar personalen på Kövra Byskola,  
                                                                  
                                              genom Sonja      


