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Informationsbrev till vårdnadshavare med barn på Montessoriskolan och 

Klöxhultsskolan. 

Hej! 

Snart är påsken här! Förhoppningsvis är även våren på gång med lite härligt vårväder och 

sol. I detta brev finns lite information som är bra för er vårdnadshavare att känna till. 

Ändrade stängningsveckor i sommar för fritidshemmen 

I vårt förra informationsbrev skrev vi att stängningsveckor för sommarfritids på annan skola 

skulle ske vecka 27–30. Utbildningsförvaltningen har nu beslutat om att ändra dessa veckor 

till v 28–31. Sommarsammanslagning på fritids är alltså v 28, 29, 30, 31. Den främsta 

anledningen till detta är att det ska vara samma veckor som förskolorna har sommarstängt. 

Skolan som i år har sommarfritids är Elmeskolan. 

Skolavslutning 

Som ni alla vet har vi fortsatta restriktioner i samband med pågående pandemi. Detta innebär 

att sommaravslutningen kommer ske på annat sätt än vad en del elever och vårdnadshavare 

varit vana vid. Med stor sannolikhet blir det som föregående år att avslutning sker klassvis 

eller avdelningsvis och då utan vårdnadshavare närvarande. 

Trivselledarna 

Kommande läsår har vi för avsikt att gå med i ett program som heter Trivselledarna. 

Trivselprogrammet är ett program för aktivitet och inkludering i skolan som skapar möjlighet 

för ökad aktivitet och trivsel på rasten och i undervisningen. Fördelarna med fysisk aktivitet är 

många och vi tror att det även kan bidra till en större gemenskap bland våra elever. 

 

Covid-19 eller pollenallergi 

Både Covid-19 och pollenallergi kan ge milda förkylningssymptom och det är därför svårt att 

till en början bedöma vad symptomen beror på. Ditt barn, och du, ska stanna hemma även 

om du har milda symptom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för 

din allergi. Om symptomen inte förvärras och medicinering hjälper är det sannolikt att 

symptomen beror på allergi. Tillkommer nya symptom som inte går att koppla till allergi eller 



om du eller ditt barn får feber ska ni testa er och stanna hemma tills provsvar kommit.1 

I skolan kommer vi alltid vara restriktiva och skicka hem barn och personal med symptom.  

Resor utomlands 

En del av er planerar resor utomlands. Vi vill uppmärksamma er på vad som gäller vid 

hemkomst. Elever i förskoleklass och uppåt ska testas för Covid-19 så fort som möjligt efter 

hemkomst och sedan igen fem dagar efter ankomst till Sverige. Stanna hemma och undvik 

nära kontakter i minst sju dagar efter ankomst till Sverige, detta gäller även vid negativt test. 

Ingen ledighet beviljas för tiden tid barn är hemma efter ankomst till Sverige efter 

utomlandsresa.  

Stängningsdagar fritids 

Den 28/5 har personal på fritids utvärderingsdag och våra fritidshem är stängda. I augusti 

nästa läsår kommer våra fritidshem vara stängda 9–10 augusti för planeringsdagar. Våra 

fritidshem öppnar alltså upp igen efter sommarledighet 11/8. Läsårsstart är 16/8. 

Grannar som blir störda nära skolan 

Vi vet att det kan vara speciellt att bo nära en skola. Vi har grannar som kontaktat skolan då 

de haft barn som ring på dörr och sprungit därifrån samt sprungit runt i trädgårdar. Detta är 

något som skett efter skoltid på väg hem. Vi ser det som väldigt olämpligt och ber er 

vårdnadshavare prata med era barn.   

 

 

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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