
                        13 augusti 2020 
Välkomna till en ny termin 
Vi hälsar er alla varmt välkomna till ett nytt läsår och en ny termin!  

Vi möts av värme och en blomstrande skolodling som är redo att skördas när vi startar upp på 
måndag. Det känns bra att få börja höstterminen med målsättningen att ha undervisningen 
igång som vanligt. Vi fortsätter att följa de riktlinjer vi får från Folkhälsomyndigheten och 
grundskolans ledning har gått ut med information till elever och vårdnadshavare om vad som 
gäller inför skolstarten. Allmän information som gäller covid-19 kommer även 
fortsättningsvis skickas ut centralt från grundskolan så att alla får samma information. 

I samband med skolstarten kommer ni få ett antal blanketter att fylla i och skicka tillbaka till 
skolan. Vi uppmanar er att göra det så snart som möjligt så att kontaktuppgifter mm till er 
stämmer redan från början. Viktigt är också att ni själva uppdaterar era uppgifter i Unikum, 
så att ni nås av information från skolan och vi kan nå er på bästa sätt! 
 
Vi vill påminna om några viktiga rutiner i vår skola: 
 
            Trafiken vid skolan vid hämtning/lämning 

 Om du lämnar ditt barn med bil så använd i första hand parkeringsslingan vid 
idrottshallen.  

 Parkeringsplatserna och den övre vändplanen vid matsalen är avsedda för skolans 
personal och varuleveranser. 

 Om ni vill lämna/hämta vid den övre delen av skolgården, parkera i första hand vid 
grusparkeringen på andra sidan vägen och använd övergångsstället. 
Ett annat alternativ är att parkera i parkeringsfickorna ute vid vägen och följa med 
barnen in på skolgården. 
 
Mobilfri skoldag 
Vi har beslutat att inte använda mobilerna under skoldagen, dels för att hindra att 
mobilen distraherar eleverna så att fokus istället riktas mot skolarbetet och dels för att 
minska risken för att sociala medier används på ett negativt sätt. Vi vill ge eleverna                                                     
möjlighet att umgås på andra sätt och skapa en medvetenhet om mobilanvändandet. 

 Alla elever på skolan ska lämna in de mobiler som är medtagna till skolan. Varje 
stadie/ klass har sitt system för det.  

 Vi rekommenderar att eleverna lämnar in sin mobil till läraren som ansvarar för att 
mobillådan låses in på morgonen. Mobilerna återlämnas vid skoldagens slut. 
Vi uppmanar eleverna att inte förvara sina mobiler eller andra värdesaker i elevskåpen. 

 Om telefonen kommer fram och används under skoldagen så kommer den beslagtas 
och lämnas ut till vårdnadshavare efter skoldagens slut 
 



Vår ambition är att ha skolan igång i stort sett som vanligt så att eleverna får vara i en 
skolvardag som de känner igen sig i. En del traditioner och rutiner får vi dock anpassa och 
kanske helt avstå med anledning av covid-19. Vi kommer inte att kunna samla hela skolan ute 
på skolgården för att fira läsårsstarten med glass. Vi kommer heller inte kunna träffa alla er 
föräldrar som vi brukar i gemensamma föräldramöten några veckor in på terminen. 
Informationen till er vårdnadshavare får ske skriftligt via Unikum till att börja med så får vi 
ser hur det utvecklar sig.  
 
Vi har några nya medarbetare som hälsas välkomna in i vårt sammanhang! 
Marica Walén lärare i förskoleklass/fritids, Johan Kottorp ma/no/teknik åk 7-9 och               
Fredrik Brinck SO/Idrott och hälsa åk 7-9. 

Men vi hälsar särskilt alla nya och gamla elever med föräldrar välkomna hit till oss på 
Almunge skola! 

 

Med hopp om ett läsår fyllt av lärande i alla former! 

Bodil Eriksson (rektor) 

 

                                 

 

 

 


