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      Hej!  

 

Hoppas helgerna varit lugna och sköna och att ni vilat och njutit, trots att det inte varit en vanlig 

julledighet I år. Vårterminen inleder vi försiktigt med anledning av läget med pandemin.  

 

 

Skolan börjar  måndag den 11 januari. På måndagar har ju åk 1-6 i vanliga fall idrott och bad i Myrviken 

på eftermiddagen. Dit åker vi inte nu de närmaste veckorna. Vi får inte vara i de lokalerna 

överhuvudtaget.  Det betyder att badet tar en paus så länge.  All idrott sker på Kövra Byskola och på vår 

skola bedriver vi  även hemkunskapen för åk 5-6 och slöjden för åk 3-6. Vi fick besked  från kommunen 

om det här sent i fredags eftermiddag och den fantastiska personalen på Kövra Byskola har under 

helgen planerat för den nya situationen   

På måndag ber vi då alla ta med sig ombyte för inomhusidrott!  Ni kan också hemma börja se över och 

under veckan ta med skidor, skridskor och hjälmar till skolan.  Så fort vi får besked om att vårt skidspår 

och vår skridskoplan är klara att använda, ska vi börja vara ute på idrotten. Ni får idrottsplanering av Ia 

under första veckan.  

Vi har ny personal inför vårterminen. Vi hälsar våra slöljdvikarier Nils-Erik och Marit välkomna! Nils-Erik 

Olausson kommer att ta hand om trä- och metallslöjden och Marit Wassara Larsson kommer att ta hand 

om syslöjden. Vi välkomnar också vår tidigare speciallärarstudent Petra Näs in i tjänst nu i januari, när 

hon är klar med sina studier!  

På förskolan hälsar vi Lena Westerberg välkommen till oss! Personalen som drabbades av covid-19 har 

alla återhämtat sig och återgår i tjänst igen i januari.  

Vad gäller pandemin ska vi, som tidigare, vara uppmärksam på symtom, tvätta händerna och hålla 

avstånd. Inga föräldrar inne i skolan.  Folkhälsmyndigheten rekommenderar att barn från förskoleklass 

och uppåt ska testas om de får symtom. Vid nya händelser/restriktioner, som innebär förändringar i 



skolan, får ni information på mail från rektor. Har ni ändå ytterligare funderingar kring pandemin, gå in 

och läs på 1177.se/Jamtland-Harjedalen.  Vi måste fortsätta följa nyheter, presskonferenser och vad vårt 

regionala smittskydd säger via 1177. Vi kämpar på! Vi hjälps åt! Vi håller ut! .  Observera att speciella 

restriktioner gäller både vuxna och barn som kommit från Storbritannien eller Sydafrika de senaste 14 

dagarna.  

Eftersom vi i dagsläget inte kan räkna med några längre utflykter med våra elever, har vi planerat lite 

aktiviteter nära oss. Vi kommer att vara i Persåsbacken ett par gånger under vintern, varav första 

gången blir en förmiddag i slutet av januari. Vi kommer också under vintermånaderna ha skidvecka och  

skridskovecka. Mer information kommer när vi närmar oss.  

De nationella  proven för åk 6 i vår är inställda pga pandemin. Lärarna kommer dock att göra andra 

tester på eleverna som motsvarar de nationella proven, allt för att säkerställa en rättvis bedömning.  

Fritidshemmet har planerat sin verksamhet för terminen. Det är viktigt att ni meddelar tider, 

förändringar och ev. frågor via fritids telefon, eftersom ni inte kan gå in i skolan och titta på listorna eller 

leta personal.  

 

Ja, det var allt för den här gången! Tills vi hörs igen, var rädda om er och era barn!  

Personalen vid Kövra Byskola  

genom Rektor Monica Lekedal  

 

 

 

 


