
Marieborgsbladet 20:3 
Snö och regn om vartannat har avlöst dagarna i början på mars, och en och annan soldag också 

förstås. Tänk gärna på kläder efter väder! Ombyte känns extra viktigt, regntåliga kläder som står 

emot vätan och när man kommer in från rast och utevistelsen på fritids behöver man inneskor. Det 

blir väldigt blött på golvet i trapphus och korridorer när många elever ska gå in från att ha varit ute, 

så skicka med tofflor eller andra inneskor för eleverna att ha på sig! 

 

TORA 
Den 5 mars, den dagen som TORA har namnsdag, firar vi vårt värdegrundsarbete på skolan. Ni 

kommer att se fina banderoller hänga ned på skolans 

framsida med bokstäverna T-O-R-A. Eleverna kommer 

att jobba faddervis och vi sjunger TORA-sånger 

tillsammans. 

T = trygghet 

O = omtanke 

R = respekt 

A = ansvar 

Om alla visar varandra omtanke, respekt och tar ansvar 

så får vi en trygg skola! 

 

Foton 
Vi har fått information angående de foton som togs i februari. Kanske har ni redan fått informationen 

på mail från ert barns lärare. Ni loggar själva in och beställer. Se nedan.  

Hej,  

Nu är skolkatalogen, klassfoton och porträttbilder klara för beställning. 

Förhandsvisning av klassfoton kan ni se under fliken “mina foton” logga in med kod: marieborgsskolan2019 

Förhandsvisning av porträttbilder får ni via er email efter ni lagt en beställning, men innan ni betalar så beroende på om 

ni gillar porträttbilderna eller inte så ni kan välja att avbryta, ändra eller fullfölja köpet och därefter betala.  

Väljer ni fraktfritt så hämtar ni bilderna på skolan, dessa orders och betalning måste ske innan 9 Mars, då vi skickar allt 

till Marieborgskolan v11. Missar ni detta, så skickas bilderna hem till er för 50sek.  

Ni hittar information om hur man lägger sin order, betalar osv på hemsidan www.skolfotonsverige.com 

Paketpris med 45% rabatt, om ni har flera barn: skriv in koden “familjerabatt” för 10% extra rabatt utöver 45%.  

Vi tackar för förtroendet och hoppas ni gillar bilderna.  

Mvh Toby, 

www.skolfotonsverige.com 

http://www.skolfotonsverige.com/
http://www.skolfotonsverige.com/


Information om TYRA 
Vi har genomfört en enkät om hur ni som föräldrar upplever TYRA-appen för fritids. Det har varit 

många positiva reaktioner på appen och vi upplever själva att det underlättar mycket i vårt arbete. 

Några av er har ställt frågor om appen och det finns en del funktioner som vi gärna berättar mer om. 

Några nya funktioner har också kommit till senaste månaden. Vi bjuder därför in till informations- 

och frågestund torsdagen den 19 mars mellan kl.17.00-18.00. Vi kommer att vara i ett av 

klassrummen vid Fregattens fritids. Följ vad som står i inbjudan i appen. Vi bjuder på kaffe/te. 

Välkomna! 

Nya telefonnummer 
Telia tar bort sina fasta linjer vilket gör att vi ändrar i vårt telefonsystem. En del nummer kommer att 

försvinna. Nedan finns en ny telefonlista. Prata gärna med ditt barns lärare om vilken väg som är den 

enklaste kommunikationen – många önskar kontakten i första hand sker via mail, eftersom man då 

kan besvara mailet när det passar bäst under dagen. Bra att veta: när det är lektion är det oftast inte 

möjligt att ringa till lärarna. Prova istället vid raster.  

TELEFONLISTA – MARIEBORG 2019 - 2020 
 

0490-254423 1 A, 1B, 3A och 3B, Briggens arbetsrum skola 
 
0490-254424 Rektor  
  
0490-254427 Skolledarassistent 

0490-254428 TORA-Lotta 

0490-254421 Briggens fritidshem 

0490-254438 Fregattens fritidshem 

0490-254449 FkA Jollar, FkB Kobbar, Fritidsklubben 

0490-254433 2A och 2B, Fregattens arbetsrum skola 

0490-254434 5A och 5B, slöjden, Fregattens arbetsrum skola 

0490-254435 4A, 4B, 6A och 6B, Skonarens arbetsrum skola 

0490-257308 Skolsköterska 

0490-254446 Kurator 

0490-254422 Specialpedagog 
 

0490-257267 Vaktmästare 

0490-254457 Köket 

070-326 92 41  SvA 

070-386 82 64  Idrott 

070-327 19 69  Musik 



 
Utbildningsdag för personalen 
Den 17 mars är det utbildningsdag för personalen. Det är då också stängningsdag för 

fritidsverksamheten. Se även information via TYRA-appen och i Marieborgsbladet för februari. 

 
Nationella prov för åk 3 
De nationella proven i matematik och svenska för åk 3 börjar sin provperiod från v 11  och håller på 

till och med v 20.  

Corona 
Några undrar kanske hur skolan gör gällande smittspridning i samband med att coronaviruset nått 

Sverige. Ännu finns inga fall noterade i länet eller kommunen. Skolan följer de riktlinjer som 

kommunen satt upp utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer. Länken nedan går till 

Folkhälsomyndighetens FAQ . Informationssidan uppdateras hela tiden. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-

sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/ 

Om man misstänker smitta och skulle få symptom som exempelvis feber och hosta, bör man stanna 

hemma och kontakta sjukvården för rådgivning.  Vid frågor kan man också vända sig till 

sjukvårdsupplysningens 1177.se  

Som alltid när det gäller smitta rekommenderar vi att man tvättar händerna noggrant. Ljummet 

vatten, rikligt med tvål och tvätta tillräckligt länge – gärna så länge som det tar att sjunga ”Blinka lilla 

stjärna”. Då minskar man risken för att bli sjuk.  

 
Musiklärare 
Peter Hammerman, vår musiklärare för åk 3 - 6, kommer att vara föräldraledig under våren. Vi håller 

just nu på att rekrytera en vikarie för honom. Vi har haft turen att hitta en 

välutbildad musiklärare från England som kommer att börja hos oss. Han heter 

Jonathan Mills och börjar i mitten av mars. Peter kommer att dock att hjälpa oss 

vid några tillfällen under våren, vilket känns bra.  

Vi hälsar Jonathan varmt välkommen till oss och hoppas att han ska trivas!  

 

  

 

 

Tack till er alla för ett gott samarbete! 

Ann-Catrine Leicht, rektor 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

