Marieborgsbladet 18:1
Så har vi börjat en ny termin och hunnit dansa ut julen nästan direkt när vårterminen startade. Hela
skolan samlades på skolgården och med två granar och många ringar lyckades vi dansa flera av våra
traditionella juldanser innan vi skickade iväg julen med en ”raket”!

Vårterminen
Läsårstider för vårterminen är 20180108 – 20180615.
Studiedagar 8 januari

Lovdagar

fritids öppet som vanligt

6 mars

stängningsdag, endast jourfritids

14 maj

stängningsdag, endast jourfritids

19-23/2

sportlov

30/3-6/4

påsklov

30/4 och 1/5 Valborgsmässoafton och Första maj
10-11/5

Kristi Himmelsfärdshelgen

6/6

Sveriges nationaldag

OBS! 6 mars och 14 maj är utbildningsdagar för all personal. Meddela i god tid ev behov av
fritidsomsorg.

Ute på vår skolgård
Januari har sprungit på med snabba steg och vi har nått februari. Snön kommer i omgångar och vi är
extra noga med att bemanna med vuxna ute på skolgården för att undvika incidenter. Snön är förstås
väldigt rolig, men det är bra att vara uppmärksam så att leken blir bra.
Det är viktigt att komma ihåg att de elever som inte har morgonomsorg på fritids, inte har tillsyn före
kl.8.00. och inte kan vistas inomhus i skolan innan skolan börjar. Vi har personal ute från kl.8.00 för
att möta upp elever som börjar skolan. Vi kan tyvärr inte tillåta elever att vara inne i skolhuset innan
skolan börjar, på grund av säkerhetsrisk.

Hinderbana
Skolan ansökte om pengar från Skolverket gällande Hälsofrämjande skola förra året. Vi beviljades
pengar och eleverna fick fundera på vad som skulle vara bra för att skapa en bra skola. Alla var
överens om att det är viktigt med att röra på sig och att det är hälsofrämjande. Sedan säger ju också
forskningen att man lär sig bättre och får bättre minnesfunktioner om man har pulshöjande
aktiviteter. Många av eleverna uttryckte att de tyckte vår ”Bluffpark”, en form av hinderbana, var kul
– men att man ville har mer ”bluffpark”. Tillsammans med eleverna bestämde vi att bygga en
hinderbana som också skulle vara kul för de lite äldre eleverna. Nu äntligen är den på gång, vilket ni

kanske också sett i tidningarna. Vi har inget datum för när den blir helt färdig, men vi kommer förstås
att ha en rolig invigning då. Något att se fram emot!

Snöbollar
För ett år sedan provade vi att ta bort snöbollskastning på
Marieborgsskolan. I flera år hade eleverna tillåtelse att kasta snöbollar
på fotbollsplanen, men ganska ofta inträffade incidenter som
resulterade i att någon blev ledsen. Det blev också frestande att kasta
på andra platser på skolgården och dessutom innebar det att elever
som ville spela fotboll inte kunde göra det. Vi bestämde därför att inte
ha snöbollskastning på skolan, vilket har inneburit att vi fått det
lugnare på rasterna. Men vi har många andra roliga lekar som man
kan göra i snön!

Dansprojekt
Under våren har vi ett dansprojekt som pågår i skolan. Alla elever kommer att få vara med om att
lära sig olika danser med ett internationellt perspektiv. Vi har beviljats projektpengar genom ett
kommunanslag kallat ”Små steg stora förbättringar” för att kunna genomföra detta. Verkligen roligt!
Så framöver kommer vi också att dansa tillsammans ute på skolgården! Men vi inväntar lite varmare
dagar..

Alla hjärtans dag
14 februari är det Valentines dag, eller Alla hjärtans dag. Inför Alla hjärtans dag
brukar vi tänka extra mycket TORA på Marieborgsskolan och sprida vänliga
budskap till varandra. Säkert kommer ni att se extra mycket hjärtan på skolan!

Friluftsdag
Den 15 februari har vi friluftsdag för hela skolan. Vi har sedan några år tillbaka ordnat med en
gemensam friluftsdag då vi åker till Tjustvallen i Gamleby. Eleverna får chansen att åka skridskor och
vara ute och leka hela dagen. Korv med bröd serveras till lunch. Prata med ditt barns lärare om ni har
frågor eller funderingar.

Dexter blir IST förskola
Dexter, som system för att lägga in schema mm för fritids, har ersatts av ett nytt e-system kallat IST
förskola. Till detta används E-legitimation. Information har skickats ut till berörda. Det finns också
information via kommunens hemsida att läsa.

Inför sportlovet
Ni som har fritidsomsorg eller fritidsklubbplats för ert barn har fått lämna in schema på tiderna för
ert barn under sportlovet. Tänk på att sjukanmäla om ert barn är sjukt eller höra av er och informera
om ni ändrar tiderna för ert barn. Det är oroligt för oss om ett barn som finns med på våra listor inte
dyker upp som förväntat! Det känns också trist om vi beställer mat till elever som inte kommer och vi
får slänga maten.

Aktiveteter på sportlovet
Våra fritidsverksamheter hittar förstås på olika aktiviteter under sportlovet också. Prata gärna med
ditt barns fritidspersonal, så får ni mer information.
För er som inte har fritidsomsorg, så händer det mycket i kommunen. Olika föreningar och från
kommunens olika fritidsanläggningar kommer information om vad som anordnas för barn och
ungdomar. Eleverna får information och flyer, men det finns också information att söka på
kommunens hemsida.

Lokaler
Det har varit många diskussioner om våra lokaler och behov av att bygga ut. I höstas jobbade vi i alla
instanser (ledning, fackliga representanter, arbetslag och all personal, samarbetsråd, elevråd m fl)
med lokalfrågan och hur lösningen skulle se ut. Ärendet har tagits tillbaka igen, för att se över
behoven för hela norra staden.

Samarbetsråd
Nästa samarbetsråd blir den 27/2 kl.18.30. Varmt välkomna!

Stängningsdag
Nästa stängningsdag är den 6 mars. Både skolans och fritids personal har utbildning och därför har
verksamheterna stängt. Det finns möjlighet till jourverksamhet med vikarierande fritidspersonal,
men detta behöver i så fall meddelas SENAST DEN 16 FEBRUARI till skolledarassistent Kathrin
Artursson, tel 0490-25 44 27 eller via mail: kathrin.artursson@vastervik.se

VABruari
Lite skämtsamt brukar februari kallas VABruari på grund av att många sjukdomar härjar och det ofta
resulterar i att man som förälder måste stanna hemma från jobbet för vård av barn. Ibland får vi
frågor om hur länge man behöver vara hemma, när barnet börjar tillfriskna igen. Det är förstås viktigt
att barnet orkar med dagen i skolan, vilket kan kräva lite mer ansträngning än när man är hemma.
Här är några tips som kan vara bra att tänka på:
Vid feber – ett dygn utan feber innan man går till skolan igen
Vid magsjuka – två dygn (48 timmar) efter tillfrisknande
Vid vattkoppor – när kopporna torkat
Sjukvårdsupplysningen www.1177.se kan ofta ge svar på frågor som man har som förälder.
Skolsköterskan kan också ge råd i olika frågor.

Önskar er ett härligt sportlov
… det närmar sig sportlov, som sagt, och jag vill önska er ett fint sportlov - när det kommer.
Så hoppas jag också att vårterminen fortsätter lika härligt som det har börjat! Med glada och
intresserade elever som med stöd av engagerad personal får utvecklas på bästa sätt. Och med er som
uppmuntrande föräldrar går det galant!
Ann-Catrine Leicht, rektor

