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Informationsbrev till vårdnadshavare med barn på Montessoriskolan och 

Klöxhultsskolan. 

Hej! 

December månad är här och vi närmar oss jullov. Ett jullov som säkert inte blir som tidigare 

jullov. Vi vet att skollov innebär en del resande, så även jullovet då vill man träffa nära och 

kära. Från skolans håll vill vi i samband med lovet dock skicka med en uppmaning att följa 

myndigheters rekommendationer för att undvika smittspridning. 

Julavslutning 

Vi har nu fått busstider för avslutningsdagen. Skolskjuts kommer gå hem från 

Klöxhultsskolan kl 12.40 på avslutningsdagen. Detta innebär att eleverna slutar efter lunch. 

Eleverna kommer vara utomhus från lunch till dess att bussar går hem. Meddela personalen 

på ditt barns fritidsavdelning ifall ni hämtar i samband med att skoldagen är slut så att vi kan 

planera bemanning och för mellanmål. Det går inga fritidsskjutsar denna dag. 

Corona 

1/12 2020 har det kommit nya rekommendationer från folkhälsomyndigheten som innebär att 

symptomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19. Även yngre barn och 

elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna 

hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Folkhälsomyndigheten förändrar 

nu rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det 

pedagogiska arbetet. 

Grundskolan och övriga obligatoriska skolformer samt förskolan är viktiga för barns och 

ungas utveckling och lärande. Både skolan och förskolan har en samhällsviktig funktion. 

Utgångspunkten i pandemin är att verksamheterna ska vara öppna och undervisning ska ske 

i skolan. Vill du läsa mer om rekommendationen kan du göra det på folkhälsomyndighetens 

hemsida här.   

 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/symtomfria-barn-bor-stanna-hemma-om-nagon-i-familjen-har-covid-19/
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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 såvida man inte har någon i sitt hushåll som har covid-

19. När man är frisk och är på plats i skolan 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 in i våra lokaler utan gå utomhus.  

 

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. Du kan 

läsa på folkhälsomyndighetens hemsida eller genom att klicka här.   

 

Håll i och håll ut 

Vi vet att det finns en samhällsspridning av covid-19, så även 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 eller genom att klicka här.  

Frågor och svar om corona i förskola och skola i Älmhults kommun hittar ni under Utbildning 

och barnomsorg på kommunens hemsida eller genom att klicka här.   

Tillsammans kan vi hjälpas åt att bromsa smittspridningen! 

Med vänliga hälsningar 

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

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/
https://www.almhult.se/sv/boleva/tryggochsaker/trygghetochfolkhalsa/informationomcoronavirusetcovid19ialmhultskommun.4.1fbbaae6170bff9469d67bc.html
https://www.almhult.se/sv/utbildningbarnomsorg/omcoronaiforskolaochskola.4.649118b817597b5d7567d9d.html
mailto:elisabeth.linden@almhult.se
mailto:fredrik.ljung@almhult.se

