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Sommaren närmar sig med stormsteg! Ett helt läsår är snart till ända. För några elever är det första 

läsåret på sitt livslånga lärande i skolan och för andra sista läsåret på Marieborgsskolan. Det är ju 

alltid med lite sorg i hjärtat vi skickar iväg våra flygfärdiga elever till nästa stadie i skolan, även om vi 

också alltid ser fram emot att träffa dem som snart ska börja hos oss. Vi vet att det är ett steg i livet 

att börja och avsluta, men också att gå vidare till nya utmaningar och äventyr. Vi är så stolta över 

våra elever och vad de presterar, men framförallt är vi stolta över deras fina gemenskap och vänskap. 

Det är många som nickar igenkännande och uppskattande när vi talar om att våra elever är 

”Marieborgare”. Det är ett fint kännetecken, att vara Marieborgare, något som man bär med sig hela 

livet.  

Skolavslutning 
Årets skolavslutning blir inte som andra år. Vi har fått tänka om, precis som man har fått göra i 

många andra sammanhang. Vi kommer att göra vår sista dag på terminen till en festlig dag för våra 

elever, men tyvärr kommer vi inte kunna ha med några föräldrar eller andra besökare den här dagen. 

Risken är alltför stor för att vi då inte kan följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

Eleverna kommer att samlas i sina klassrum på morgonen. Vi kommer sedan att ha en samling för 

eleverna på skolgården, där eleverna håller bra avstånd. Vi sjunger några av de traditionella sångerna 

och tal kommer att hållas. Vi gör vårt bästa för att kunna dokumentera den här stunden, så att ni 

som vårdnadshavare ska kunna ta del av det i efterhand.  

Efter den gemensamma stunden går eleverna till sina klassrum. Där avslutas skoldagen i samband 

med lunch. Vi räknar med att alla elever äter lunch den här dagen. Skoldagen avslutas kl.12.00. 

Det finns de som har behov av att få avsluta dagen tidigare och kanske vill avsluta före lunch. Ni tar 

då kontakt med ert barns mentor för att begära ledigt. Vänligen meddela detta senast fredagen den 

5 juni.  

Öppet hus 
I år kommer vi inte att kunna genomföra ÖPPETHUS som vi brukar ha. Vi har istället förberett ett 

digitalt ÖPPET HUS. Ni kommer att få en länk via ert barns mentor, där ni kan gå in och se elevernas 

arbeten under året. Varje klass har sin flik på sidan. Förskoleklasserna och fritids kommer istället att 

presentera arbetet via TYRA-appen, på bloggen.  

Sommarfritids 
Fritids har öppet hela sommaren, men under några veckor slår vi samman avdelningarna och är 

enbart på Fregattens avdelning. V 28, 29, 30 och 31 har vi fritids gemensamt, så kallat sommarfritids. 

Under sommaren har fritids många olika aktiviteter och gör utflykter. Tänk på att vara uppmärksam 

på informationen som läggs ut på TYRA-appen och var noga med att meddela om ert barn ska vara 

ledigt. Vi förstår att scheman kan ändras, men det är viktigt att vi har rätt information. En fördel är 

att skicka med badkläder varje dag. Skulle det bli bra väder så finns möjligheten att ordna med 

vattenlek eller bad.  



Under sommarveckorna kommer vi att ha en del vikarier, men dessa är kända i verksamheten. Vi får 

förstärkning av bland annat Oscar Bastman och Max Gustafsson. Oscar har jobbat hos oss under året 

och Max har jobbat hos oss tidigare och varit en återkommande sommarvikarie.  

Från v 32 flyttas de barn som går i förskola över till fritidsverksamheten. Det gäller alltså de barn som 

ska börja i förskoleklass i höst.  

Betyg för åk 6 
Eleverna i årskurs 6 får betyg och kommer att få dessa hemskickade per post efter 

skolavslutningsdagen.  

Fritidsklubb i höst? 
När man går i årskurs 3 har man fortfarande fritidsplats med morgonomsorg, men deltar i 

fritidsklubbens aktiviteter på eftermiddagarna. 

När man börjar årskurs 4 flyttas man per automatik över till fritidsklubben. Det innebär att man inte 

längre har morgonomsorg. Om man fortfarande känner att man har behov av morgonomsorg för sitt 

barn, kontaktar man rektor eller skolledarassistent för att behålla sin fritidsplats. Elever på 

mellanstadiet har alltså inte rätt till frukost och morgonomsorg om man inte meddelat detta och har 

sitt barn inskrivet på fritids. Fritids och fritidsklubb har olika taxor och vi måste registrera detta rätt. 

Eftermiddagarna är lika oavsett om man är inskriven på fritids eller i fritidsklubb, alla elever från 

årskurs 3 deltar i fritidsklubbens verksamhet på eftermiddagarna.  

Läsårstider 20/21 
Höstterminen börjar den 18 augusti och avslutas den 18 december för eleverna.  

Studiedagar och stängningsdagar under hösten är den 17 september och den 25 november. 

Höstlovet är vecka 44, den 26-30 oktober. 

Jullovet är från den 19 december till den 6 januari. 

Vårterminen börjar den 7 januari och avslutas den 11 juni. Den 7 januari är eleverna ledig på grund 

av studiedag för lärarna och eleverna börjar därför terminen den 8 januari. 

Studiedagar är 7 januari, 15 mars och 12 maj. 15 mars och 12 maj är stängningsdagar. 

Påsklovet är vecka 14, och eleverna är alltså lediga från långfredagen den 2 april till fredagen den 9 

april.  

Lovdagar är också Kristi Himmelsfärdsdagen den 13 maj med efterföljande klämdag den 14 maj. 

Första skoldagen efter sommaren 
Första skoldagen efter sommaren är den 18 augusti. Förskoleklass och åk 1 börjar kl.8.20 och 

mellanstadiet börjar kl.8.10. Alla klasser börjar i sina klassrum.  



TACK till Jonathan 
Jonathan som har vikarierat under våren som musiklärare kommer att gå vidare till nya uppdrag och 

slutar hos oss i och med att vi går på sommarlov. Vi är tacksamma för att få ha haft Jonathan här hos 

oss, som en duktig musiklärare och glädjespridare. Tack och lycka till, Jonathan! 

TACK till er alla 
Jag vill förstås tacka alla goda medarbetare för att ha jobbat så engagerat för alla elever, där varje 

dag har varit fylld av glädje och lärande – men också en del utmaningar. Vi har tillsammans velat 

skapa en god och stimulerande lärandemiljö för alla elever. 

Jag vill också tacka er vårdnadshavare för att ni med förtroende skickar era barn till oss på 

Marieborgsskolan. Utan er medverkan och er support för vårt arbete, kan vi inte nå de goda resultat 

som vi gör. 

Jag, tillsammans med mina medarbetare, vill förstås också skicka ett stort TACK till alla eleverna som 

gör våra dagar så innehållsrika och värdefulla. Utan elever, ingen skola. I skolan är vi med om att 

forma framtiden, och med Marieborgsskolans elever kommer framtiden att bli ljus – de är 

fantastiska! Vi är verkligen stolta och glada för dem! 

Ett särskilt tack och lycka till önskar vi till våra fina elever i årskurs 6 som har varit fina förebilder för 

övriga elever på skolan!  

Inför sommaren 
Under senare delen av våren har det handlat mycket corona och om oro för något som är svårt att 

greppa och förstå. Vi har dock alla förstått att det är viktigt att ta hand om varandra och att vara 

noga med att tänka på hur man gör bäst för att både skydda sig själv och andra. Inför sommaren vill 

jag påminna om hur viktiga vi är för varandra och att vi alla behöver fortsätta att tänka på hur man 

gör för att det ska bli bra för sig själv och andra. Men glöm inte bort att njuta av sommaren och det 

som vi kan göra, även om planerna blir annorlunda. Var ute mycket och läs böcker, är mina bästa tips 

– och att leka. Nyligen släppte Folkhälsomyndigheten rekommendationen om att spela krocket, och 

visst finns det ett antal liknande spel att ta upp och ägna sig åt. Vi har dessutom glädjen att bo i Årets 

sommarstad – härligt!   

En riktigt varm och skön, lagom solig och glädjefylld sommar önskar jag er alla! 

Ann-Catrine Leicht, rektor 

 

 


