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Hej!  

I skrivande stund går vi snart in i Allahelgona-helgen. En tid för stillhet och eftertanke för mig, 

en tid för spöken och monster för andra. Vad vi än gör den här helgen, har våra barn fått, och 

har ännu, några härliga, återhämtande lovdagar!  

Det har varit roligt och intressant att se hur nya relationer börjat sätta sig på skolan där både 

fritidspersonal, resurspersonal, lärare, elever och rektor varit nya för varandra. Nya relationer 

tar tid, får ta tid, och plats i organisationen. Det handlar om att ge och ta, och respektera 

varandra, oavsett vem vi är, har varit och har blivit. Det jobbar vi med i det tysta ibland, i det 

hörbara ibland och det sår tankefrön, ger insikter och utvecklar oss allihopa.  

Nästa vecka är det skola igen. Vi inväntar snö och vinter och vi kommer att samla alla barn 

nästa vecka och prata lite om vad som kommer. Vi tar hänsyn till varandra och snö och is kräver 

att vi tänker till och förhåller oss till vad som gäller vid just snö och is.   

Vecka 46 är skolsköterskan här och onsdag den 11/11 vaccinerar hon åk 2 och 5. Ni får separat 

information om det när det närmar sig. Vecka 46 inleder också våra läsveckor då vi läser utöver 

det vanliga. Läsveckorna är tre stycken, vecka 46 – 48 och läsning kommer förutom på svenska, 

även att fokuseras på under engelskan. Vecka 47 – 49 utförs också de muntliga nationella 

proven i åk 6. Information om proven får ni hem under nästa vecka och sen görs proven i 

turordning svenska, engelska och matte. Sista helgen i november infaller första advent. Måndag 

den 30 november firar vi på skolan första advent med adventsfika utomhus kring elden.  

Vi tänker till, jobbar på och gör olika insatser för att våra elever, era barn, ska få det de behöver 

i sin utbildning i skolan. Petra är snart klar med sin speciallärarutbildning. Vi tar in Kerstin 

Mattson, specialpedagog vid behov för konsultation och testning. Vi har ett upparbetat och fint 

samarbete med skolhälsovården. Och alla lärare vänder och vrider sig för att hitta de bästa 

vägarna för var och en. Och det är precis som det ska vara. Och det är coronatider! Vi kämpar 

tillsammans, håller ut, stannar hemma om vi behöver, härdar ut!  

Ha nu en riktig skön och återhämtande Allahelgonahelg! Snart ses vi igen! 

Personalen via rektor Monica Lekedal 


