
Marieborgsbladet 20:5 
Vårvärmen kommer och går, precis som det brukar vara i april. Vi gläds åt dagar med 

sol, men vet ju att det också behövs regniga dagar så vi är glada för det också. 

 

Valborg 
 På Marieborgsskolan vill vi hälsa våren välkommen på Valborgsmässoafton, och samlas därför på 

torsdagen för att lyssna på vårdikter skrivna av eleverna i årskurs 6 och höra eleverna i 

förskoleklasserna läsa en vårramsa för oss. Som vanligt sjunger vi vårsånger tillsammans: Alla fåglar 

kommit re’n, Vintern rasat ut (Längtan till landet) och Nu grönskar det. För att följa 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer så håller vi avstånd när vi samlas och vi samlas utomhus.  

Mycket blir annorlunda, men en del är som vanligt 
Vi har under våren fått anpassa oss efter smittrisken av pandemin corona, även om vi i Västervik inte 

mött de svårigheter som finns på andra platser. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer 

och de beslut som tas centralt av regeringen och i kommunen. Samtidigt är det viktigt att det som 

kan följa de vanliga rutinerna också får göra det, inte minst för att våra barn ska känna trygghet i 

vardagens normalitet.  

Det är viktigt att vi följer det som både Folkhälsomyndigheten och skolministern säger, att friska barn 

ska vara i skolan. Barn har rätt till sin skola och utbildning, och skollagen är tydlig om skolplikt.  

Om ett barn visar symptom som exempelvis feber, ska barnet vara hemma. Det är då viktigt att man 

som vårdnadshavare är noga med att stötta sitt barn i sitt lärande och har en god kommunikation 

med skolan.  

Vara ute 
Vi förlägger mer tid utomhus nu, något som också rekommenderas av Folkhälsomyndigheten. Tänk 

på att eleverna behöver ha lämpliga kläder för detta. 

Det finns många fina initiativ i kommunen för att ta med sig familjen och vara ute på fritiden, något 

som jag gärna vill tipsa om. Många andra aktiviteter kanske inte kan genomföras och då kan det vara 

bra att till exempel besöka fina lekplatser, prova på att gå på någon av de fina vandringslederna som 

finns i olika långa sträckor eller kanske prova på att ”Hitta ut”. Genom att ladda ned appen för Hitta 

ut, får man möjlighet att leta reda på Checkpoints och samla detta. Kommunen har under 

föregående vecka skickat ut kartor och information till hushållen. Det går också att läsa mer och 

anmäla sig på:  https://www.orientering.se/provapaaktiviteter/hittaut/vastervik/ 

 

I Västervik hjälps vi åt 
Vi talar ofta med våra elever om att ”På Marieborg hjälper vi varandra” och nu är det viktigt att 

använda det i vår vardag för att hjälpa varandra i Västervik. Det finns många bra sätt att visa att man 

bryr sig om och kan hjälpa. Bokstaven O i vårt TORA, står ju för OMTANKE.  

https://www.orientering.se/provapaaktiviteter/hittaut/vastervik/


 

Planering för maj och juni 
Vi vet att mycket kan hända framöver, men med utgångspunkt i det som vi vet nu och enligt de 

rekommendationer som vi har så har vi planerat enligt nedan: 

1 maj lovdag – skolan och fritids stängt 

Friluftsdagar i maj månad kommer att genomföras då de är utomhus. Särskild information skickas ut. 

4 maj  Övergången mellan förskola och förskoleklass kommer inte att följa den tidigare 

planeringen. Det blir därför inte något föräldramöte den 4 maj, som vi tidigare 

aviserat. Istället kommer vårdnadshavare till blivande förskoleklasselever att få 

skriftlig information och bjudas in till besök i annan form.  

12 maj Fritidshemmets dag – genomförs utomhus, men endast för fritidsbarnen /klubben  

13 maj Blivande förskoleklasselever kommer inte att träffas på Marieborgsskolan den här 

dagen, utan får en inbjudan till besök i annan form. 

19 maj Öglandagen = barnbytardagen genomförs inte i kommunen. Eleverna kommer att lära 

känna sina kommande nya lärare under andra former. Ellen Keyskolan planerar för en 

uppstart med mentorerna för åk 7.  

20 maj Kompetensutvecklingsdag för personalen och stängningsdag. Fritids kan erbjuda 

jourfritids vid behov, anmäl till skolledarassistent Kathrin Artursson, tel 0490-25 44 27. 

21 maj Kristi Himmelsfärdsdag – lovdag 

22 maj Lovdag – klämdag. Eleverna lediga från skolan men fritids är öppet. 

28 maj ÖPPET HUS – genomförs inte 

Inskolningssamtal för blivande förskoleklasser genomförs i augusti. 

Utvecklingssamtal kommer inte att genomföras i vanlig form under våren. Lärarna skickar hem 

skriftliga omdömen och erbjuder möjligheten till samtal via telefon. 

Fotbollsmatchen där åk 6 möter åk 6 från Breviksskolan kommer att kunna genomföras, men vi 

begränsar publiken till endast klasskamraterna. 

Brännbollsmatchen mellan elever och personal räknar vi också med att kunna genomföra då vi är 

utomhus och sprider ut oss. 

Besök på skolan 
Vi har i dagsläget inte förbud för att besöka skolan, men det är klokt att tänka på att vi ska minska 

kontakterna och hålla avstånd. Vi kan inte ha samlingar med grupper av föräldrar som besöker oss, 

men man kan hämta och lämna på fritids. Om det är trångt i en hall när man ska lämna sitt barn på 

skolan, kanske det går att lämna barnet utanför dörren. När man lämnar barnet på morgonfritids kan 

det vara klokt att inte gå in där barnen serveras frukost. 



Om man som vuxen har symptom, ska man förstås inte besöka vår verksamhet.  

Skolavslutningen 
Den 12 juni är sista skoldagen för vårterminen och för några elever är det sista skoldagen på 

Marieborgsskolan. Vi kommer förstås att göra det till en festlig dag för eleverna, men vi kommer inte 

att kunna genomföra den som vi brukar göra. Det blir inte samling i S:ta Gertruds kyrka och vi 

kommer inte att kunna bjuda in föräldrar eller andra utomstående för att fira tillsammans med oss. 

Vi är inte klara med planeringen ännu, men kommer att planera dagen tillsammans med eleverna för 

att det ska bli ett fint minne av dagen. 

 

TACK 
Vi är tacksamma för er förståelse när vi tvingas att ändra och ställa om i vår verksamhet. Vi är också 

tacksamma för ert goda samarbete och ni visar tillit till vårt arbete med era barn. Vi vill, precis som 

ni, ge era barn en trygg lärandemiljö där alla får utvecklas i glädje och harmoni.  

 

Till sist vill jag instämma i sången med att önska oss alla 

.. Sköna maj välkommen… 

Hoppas vi alla får njuta av  

en fin Valborgsmässohelg och en härlig maj! 

 

  Vårliga hälsningar 

Ann-Catrine Leicht, rektor 

 

 

 


