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Informationsbrev till vårdnadshavare med barn på Montessoriskolan och 

Klöxhultsskolan. 

Hej! 

Vi hoppas att ni haft möjlighet att ha lite ledigt tillsammans med era barn under höstlovet. Att 

pausa från vardagspusslet kan vara skönt och välbehövligt för alla. Som de flesta vet kallas 

höstlovet ibland för läslovet. Just läsning vill vi slå ett extra slag för. Att läsa med och för sina 

barn har dokumenterat positiva effekter på barnets läsinlärning, forskning visar också pojkar 

med en pappa som intar en aktiv föräldraroll lyckas bättre i skolan.  

Corona 

Vi har elever och personal som testats positivt till Covid-19. Vi följer de riktlinjer som finns via 

folkhälsomyndigheten och smittskyddsenheten i Region Kronoberg och uppmanar alla till att 

göra det samma. Vi ber även er vårdnadshavare att respektera detta. Ibland kan personal bli 

ifrågasatt av vårdnadshavare ifall de tar kontakt för att elever uppvisar symptom i skolan trots 

att ni vårdnadshavare tycker era barn är pigga när de är hemma. Vi kommer fortsatt kontakta 

vårdnadshavare ifall man uppvisar symptom.   

 

Granskning skolinspektionen  

I början på september fick vi frågan från Skolinspektionen om att delta i en frivillig granskning 

av förskoleklassen och grundskolan med anledning av den rådande pandemin. Vi valde att 

delta då återkopplingen av en sådan är ett led i vårt utvecklingsarbete samtidigt som vi 

kunde få bekräftelse på att vi hanterat situationen på ett bra sätt. Granskningen genomfördes 

genom intervjuer med rektor och ett urval av elever, elevrådsrepresentanter.  

Områden som skolinspektionen granskade var undervisning och arbete för att främja elevers 

närvaro i skolan dessa områden är sedan indelade i delområden.  

I återkopplingen från skolinspektionen lämnas egentligen endast en rekommendation. Detta 

är en plan kring hur undervisning kan bedrivas för ett begränsat antal elever vid beslut om 

delvis stängning vid spridning av smitta. Det gäller då elever som har behov av pedagogers 

fysiska närvaro som stöd i sitt lärande. Vårt elevhälsoteam har god koll på vilka elever som 

skulle vara aktuella vid en sådan stängning.  

På övriga områden som var rektors arbete med att organisera för stödinsatser till elever, 
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främja närvaro genom att vidta åtgärder för att minska risk för spridning samt god dialog med 

vårdnadshavare vid omställningar med anledning av den pågående pandemin finner 

skolinspektionen inte att det finns behov av att föreslå några rekommendationer. 

För oss som arbetar på skolan ser vi det som ett kvitto på att vi tidigt arbetade systematiskt 

och vidtog åtgärder för att säkerställa utbildningen även vid risk för frånvarande elever och 

personal.    

 

Fortsätt hjälpa oss bromsa smittspridningen 

För att bromsa smittspridningen ska alla som är sjuka, även med milda symptom, stanna 

hemma och följa de riktlinjer som finns. För de som är friska ska man vara på plats i skolan, 

det gäller både elever och personal. Även då gäller såklart att följa riktlinjer med att hålla 

avstånd, vara noga med handhygien och undvika onödiga kontakter.    

Vi är noga med att skicka hem såväl elever som personal och det kan stundtals vara en del 

vikarier som möter ditt barn, allt för att bromsa smittspridning. Vi vill återigen passa på att 

påminna om att inte gå igenom våra lokaler utan gå utomhus mellan avdelningar.  

 

Vår personal arbetar hemifrån med de arbetsuppgifter som tillåter det till exempel planering 

och utvärdering av undervisningen. Vi har även arbetsplatsträffar och andra möten digitalt 

alternativt i lokaler som möjliggör att vi kan hålla avstånd.   

 

Självfallet är det så att elever och personal är frånvarande av olika anledningar som inte alltid 

är kopplade till just sjukfrånvaro.   

   

Läs gärna mer på folkhälsomyndigheten hur du kan vara med och bromsa smittan:  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-

19/skydda-dig-och-andra/  

 

Håll i och håll ut 

Vi vet att det finns en hög smittspridning i vår kommun och har förståelse för att alla kan 

känna en viss oro kring detta. Mer information om Covid-19 i Älmhults kommun hittar ni på 

kommunens hemsida: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/
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https://www.almhult.se/sv/boleva/tryggochsaker/trygghetochfolkhalsa/informationomcoronavi

rusetcovid19ialmhultskommun.4.1fbbaae6170bff9469d67bc.html  eller genom att klicka här.  

Tillsammans kan vi hjälpas åt att bromsa smittspridningen. 

Under hösten fortsätter vi arbeta med olika åtgärder för att bromsa smittspridningen. 

Viktigast av allt är att stanna hemma om man är sjuk även med milda symptom.  

 

Symptom att vara extra vaksam på är:  

• Feber 

• Muskel-och ledvärk 

• Snuva 

• Hosta 

• Halsont 

• Andningsbesvär  

• Bortfall av lukt- och smaksinne 
 

På plats i skolan håller vi avstånd till varandra enligt de rutiner som finns. Vi har också ändrat 

städrutiner där kontaktytor och toaletter städas mer frekvent. Vi följer myndigheters riktlinjer 

och fortsatt gäller att vårdnadshavare kontaktas ifall deras barn uppvisar symptom för att gå 

hem. Det samma gäller för personal, vi som arbetar på skolan går också hem om vi skulle 

uppvisa symptom. Kort och gott, är man frisk är man i skolan, är man sjuk eller uppvisar 

symptom är man hemma.  

Det kan också vara så att redan inbokade utvecklingssamtal skjuts fram alternativt erbjuds 

digitalt. 

 

Med vänliga hälsningar 

Elisabeth Lindén, rektor    Fredrik Ljung, rektor 
0476-555 06    0476-555 02 
elisabeth.linden@almhult.se  fredrik.ljung@almhult.se  
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