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Vi har hunnit ytterligare en bit in på vårterminen och för eleverna har det varit sportlov. 

Vi startade upp inför sportlovet med en härlig vintersportdag på Tjustvallen i Gamleby. 

Snön lyste med sin frånvaro, men solen sken och isen var spolad så eleverna fick 

möjlighet att åka skridskor. Dessutom finns ju Garpeberget som inbjuder till en rolig 

promenad. Eleverna bjöds på grillad korv till lunch. Vi förstår att det var ganska trötta 

barn som kom hem den dagen – men roligt hade allihop! Både barn och vuxna! 

Sportlov på fritids 
Det finns många aktiviteter i kommunen under sportlovet. Fritids har också ordnat med mycket roligt 

under veckan. Det har bland annat varit besök i simhallen, bowling, besök på Kulbacken och förstås 

mycket lek. Popcorn och filmvisning avslutade veckan på fritids.  

Personal 
Zijadin Demiri som har jobbat hos oss på bland annat Fritidsklubben under några år, provar just nu 

annat jobb. Han är därför tjänstledig under vårterminen. Stort tack till Zijadin!  Vi önskar honom lycka 

till på hans nya jobb.  

Under tiden vikarierar Oscar Bastman för Zijadin på Fritidsklubben. Oscar har varit vikarie hos oss i 

kortare perioder förut, så många av eleverna känner igen honom redan. Välkommen Oscar! 

Peter Hammerman, vår musiklärare, kommer att vara föräldraledig framöver. Vi håller på och 

rekryterar vikarie för honom och jag återkommer med mer information. 

Samarbetsråd 
Samarbetsrådet träffades den 6 februari. Minnesanteckningar från mötet finns på hemsidan under 

Aktuellt. Tänk på att ni gärna får förmedla frågor och idéer till er klassrepresentant eller till mig inför 

samarbetsrådets möten.  

Nästa samarbetsråd är den 23 april. 

APT 
Ungefär en gång i månaden så träffas all personal för en gemensam konferens. Vi har ordnat det så 

att vi har vikarier sista delen av dagen för att all personal ska kunna vara med och för att undvika 

alltför sen kvällsarbetstid. Det är värdefullt för skolans arbete att all personal kan träffas samtidigt. 

Nästa gång vi har APT och ni kanske möter vikarier i samband med hämtning på fritids, är måndagen 

den 2 mars. 

TORA-dagen 
Den 5 mars har TORA namnsdag och då firar vi vårt värdegrundsarbete lite extra. Ni 

kommer säkert att se det på vår skola och förstås har era barn en del att berätta om 

det som händer på skolan. Vi brukar passa på att jobba lite extra tillsammans faddervis 

också. 



Studiedag 
Den 17 mars är det kompetensutvecklingsdag för all personal. Det innebär att det är stängningsdag 

på fritids, men vi ordnar med jourfritids för de elever som behöver omsorg. Jourfritids innebär att vi 

slår ihop våra avdelningar och att vi har vikarier som jobbar på fritids. 

För att vi ska kunna planera och organisera för stängningsdagen, är det viktigt att ni anmäler om ert 

barn behöver omsorg. Ni meddelar detta till skolledarassistent Kathrin Artursson, tel 0490-25 44 27. 

Det går också bra att maila: kathrin.artursson@vastervik.se Ni behöver ange ert barns namn, klass 

och fritidsavdelning, tider och eventuell specialkost. Skolan behöver ha era uppgifter om eventuellt 

behov av jourfritids senast fredagen den 28 april.  

Telefoner och telefonnummer 
Telia kommer att ta bort sitt fasta nät för telefoner, vilket innebär att vi kommer att göra en översyn 

om telefoner och telefonnummer. Ni kommer att få mer information om vilka telefonnummer som 

kommer att användas framöver, men om man känner sig osäker kan man förstås alltid be om hjälp 

via kommunens växel. TYRA-appen kommer att fungera som vanligt.  

Storstädning och fönsterputs 
Under sportlovet har vi haft storstädning på skolan och fönstren har blivit putsade. Det har varit ett 

stort arbete med många personer som har hjälpts åt. Vi tackar och bugar. Väldigt fint har det blivit!  

 

Jag vill önska er fortsatt fina dagar –  

 det känns som vår i luften redan i februari!  

Passa på att njuta när solen är framme! 

Ann-Catrine Leicht, rektor 
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