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Vi lever i en föränderlig tid just nu, där förutsättningarna kan ändras från en dag till en annan. 

Spridningen av corona-viruset över världen har fått oss alla att tänka till och tvingat många till nya 

vanor och nya lösningar. Det är viktigt att vi fortsätter att följa de rekommendationer som ges av 

Folkhälsomyndigheten och att vi också fortsätter att skapa en bra tillvaro för oss själva och varandra.  

De råd som vi har fått ta del av är: 

• Tvätta händerna  

• Undvik att ta i ansiktet 

• Begränsa dina kontakter, det vill säga: håll avstånd, undvik folksamlingar 

• Stanna hemma om du är sjuk eller känner symptom 

• Undvik resor 

• Undvik att besöka äldre 

• Belasta inte sjukvården i onödan 

• Var ute mycket  

Det är fortfarande skolplikt som gäller. Vi förstår att det kan bli situationer när man som 

vårdnadshavare känner sig osäker om barnet ska gå till skolan eller ej, men om barnet är friskt 

ska det gå till skolan. Känner man av symptom som värk, huvudvärk, feber och ont i halsen bör 

man vara hemma. Rekommendationen är att vara hemma två dagar efter att febern har släppt. 

Det finns de som känner av allergier just nu, där symptomen är liknande som vid förkylning eller 

av influensa. Vanligen hjälper allergimedicin mot detta. Om ditt barn behöver vara hemma är det 

viktigt att du håller tät kontakt med ditt barns mentor och att du som vårdnadshavare stöder ditt 

barn i att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Varje barn har rätt till utbildning.  

Frågor besvaras av:  

• Folkhälsomyndigheten - www.folkhalsomyndigheten.se 

• 1177.se   eller ring 1177 

• 113 13.se  eller ring 113 13 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/


 

Stänger skolorna? 

I nuläget har det inte varit aktuellt att generellt stänga förskolor, grundskolor eller fritidshem.  

OM det blir ett generellt beslut om stängning, kommer barn till de vårdnadshavare som har 

samhällsviktiga funktioner samt barn som av särskilda skäl har behov, att erbjudas omsorg. För 

de vårdnadshavare med samhällsviktiga funktioner och som har omsorgsbehov, ska 

arbetsgivaren anmäla till kommunen om behovet av plats. Ni anmäler ert behov av omsorg 

genom E-tjänst på kommunens hemsida. För de barn som av särskilda skäl har behov av plats, 

görs en inventering på varje enhet och bedömningen av behov görs där. Hör gärna av er om ni 

har frågor.  

Myndigheten för samhälle och beredskap kan ge svar på många frågor om vilka grupper som 

räknas och hur man ska göra som arbetstagare. Läs på hemsidan: www.msn.se 

Information från skolan 

Varje mentor håller kontakt med er vårdnadshavare. Tänk på att ge korrekt mail-adress och 

telefonnummer. Mentor skickar både gemensam information, information för klassen och sådant 

som är särskilt riktat till dig som vårdnadshavare för ditt barn.  

Fritids ger information via TYRA-appen.  

Gemensam information för Marieborgsskolan, läggs ut på kommunens hemsida: 

www.vastervik.se         Utbildning och förskola           Grundskolor    Marieborgsskolan         

Aktuellt 

På kommunens hemsida  finns viktig information om vad som gäller för kommunen. Sidan 

uppdateras kontinuerligt. www.vastervik.se 

Möten under april 

Vi kommer att försöka minska på möten under april månad och kommer därför inte att ha 

Samarbetsråd den 23 april som tidigare planerat. Om det är möjligt att genomföra längre fram, 

återkommer jag med en ny tid.  

Om ni har frågor eller synpunkter som ni tänker att Samarbetsrådet ska ta upp, är ni som alltid 

välkomna att maila detta till rektor: ann-catrine.leicht@vastervik.se Finns det sådant som vi kan 

lösa utan ett fysiskt möte, så ska vi förstås också göra det.  

PÅSK -firande på skolan 

Vi håller kvar våra traditioner inför påsken med påskpyssel och påsklunch. Vi kommer däremot 

inte kunna gå påskvandring i kyrkan som vi brukar erbjudas, då detta är inställt.  

 

 

 

http://www.msn.se/
http://www.vastervik.se/
http://www.vastervik.se/
mailto:ann-catrine.leicht@vastervik.se


Valborgsmässofirande – hälsa våren 

På Marieborgsskolan brukar vi varje år hälsa våren välkommen vid en gemensam samling      

utomhus. Vi sjunger vårsånger, får lyssna till vårdikter och vårramsor. Vi räknar med att kunna 

genomföra detta även i år, då vi har möjlighet att göra det utomhus.  

Påsklov  

Vecka 16 är det påsklov. Fritids är öppet tisdag till fredag. Tänk på att meddela om ni får ändrade 

tider eller om någon behöver vara ledig.  

 

Vi behöver varandra 

Det gläder mig att se att det finns så många fina initiativ för att stötta och hjälpa när det är 

oroliga tider. Det är viktigt att vi alla gör vad vi kan för att det ska fungera så bra som möjligt.  

Man skulle i de här tiderna kunna använda ett känt uttryck som vi har på Marieborg:  

Tänk på TORA! 

För vem vill inte vara en bra TORA-tjej och bra TORA-kille? 

 

Jag hoppas alla får en skön PÅSK och tillåts njuta lite av vårsolen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Med vänliga hälsningar 

 Ann-Catrine Leicht, rektor 


