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Vi har nu kommit igång med ett nytt läsår och vill särskilt hälsa alla nya elever 

välkomna till vår skola! Det är både de som börjat förskoleklass och de som 

flyttat till Västervik eller av andra anledningar kommit nya till vår skola. Vi hoppas att ni kommer att 

trivas med oss! 

Starten på läsåret 
Varje nytt läsår vill vi fira att vi får börja skolan igen, så också i år. Eleverna samlas ute på skolgården, 

vid vår amfi-teater, och där får vi uppleva saker ihop. I år kom Pippi Långstrump på besök, eftersom 

det är 75 år sedan som första boken om Pippi gavs ut. Pippi pratade med oss om att sprida 

”snälldom” till varandra. Vi fick också lyssna och sjunga med i sånger om TORA, skolans 

värdegrundsarbete som handlar om Trygghet, Omtanke, Respekt och Ansvar. Vår gemensamma 

stund avslutades med glass till alla.  

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. 

Sportlovet är vecka 8, den 22 – 26 februari. 

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. 

Årets tema 
Inslagen på första dagen kopplades till det tema som vi kommer att ha för året: 

Från Pippi till Greta 

Det är ett hållbarhetstema, men också ett tema om att bygga självkänsla, våga tro på sig själv och att 

kunna göra gott för andra.  

Coronaläget 
Under året har vi försökt anpassa oss efter det rådande läget med coronaviruset som haft sin 

framfart runt jorden. Det har varit en orolig tid, och vi förstår att corona – men även andra virus – är 

något som vi får leva med en längre tid. Det är viktigt att vi håller i och hjälps åt.  



På skolan är vi noga med att följa de rekommendationer och beslut som tas i hur vi ska göra för att 

minska smittspridning och minimera risker.  

Vi är noga med att hålla avstånd, men grupper som normalt träffas får fortsätta göra det. Vi förlägger 

mycket tid utomhus och vädrar våra lokaler. 

Vi påminner eleverna om att tvätta händerna ofta. Det finns tillgång till handsprit i klassrummen. 

På grund av risk med smittspridning av coronaviruset har vi valt att inte ha stora gemensamma 

föräldramöten just nu. Ni får information via barnens lärare och vi lägger ut information på 

hemsidan. Utvecklingssamtal kommer att kunna hållas under läsåret, som vi bedömer just nu. 

Friska barn ska vara i skolan. Barns rätt till skola och undervisning är lagstadgad och det är viktigt att 

eleverna får sin tid i skolan. Om ert barn är sjukt eller har symptom ska det vara hemma. 

Rekommendationen är att man är hemma minst 48 timmar för att vara säker på att man är frisk igen. 

Känner man sig osäker gällande symptom, kan det vara bra att rådfråga 1177. 

Nätsmart 
Att använda nätet och jobba digitalt är en vardag för oss i Sverige. Det kräver förstås kunskap, men 

också gott omdöme och försiktighet när den digitala världen öppnar sig. Allt är inte sanning som finns 

på nätet och alla har inte ärliga avsikter i sina kontakter. 

Marieborgsskolan fick erbjudande om ett webbinarium om att motverka nätkränkningar, 

nätmobbing, grooming och andra former av utsatthet på nätet. Både personal och föräldrar var 

inbjudna och ni har fått information via ert barns lärare. Webbinariet riktade sig till alla vuxna för att 

ge redskap för hur man som vuxen kan stötta barn och ungdomar i att vara säker på nätet och inte 

utsätta sig för risker. Det föreläsaren var tydlig med är att om vi inte lär barn att hantera nätet, ska vi 

inte erbjuda dem att vara på nätet. På samma sätt som vi lär barn att vara i trafiken för att vara 

säker, måste vi lära barn hur man är säker på nätet.  

Tyvärr har jag förstått att många hade svårt att koppla upp sig till webbinariet pga tekniska fel. Det 

ges en ny möjlighet den 7 september, och jag hoppas på bättre tur då. Ni kan läsa mer om arbetet för 

att stötta barn och ungdomar att vara nätsmarta på www.aktivskola.org För webbinariet bokar ni er 

på www.aktivskola.org/forelasningar och klickar i den föreläsning som ni ska se så kommer inbjudan 

och påminnelse på e-mail.  

Eleverna i åk 3 och 4 kommer att få träffa föreläsaren Martina Söderholm den 2 september och lära 

sig mer om att vara nätsmart. Tyvärr finns det inte utrymme för fler grupper att träffa henne den här 

gången, men på skolan jobbar vi förstås också med den här frågan för att hjälpa våra elever.  

Skoljoggen 
Vi har en tradition med skoljogg för eleverna. Det är en löpartävling som inte främst handlar om att 

vara först utan handlar om att jogga för hälsan. Särskild information om detta skickas ut genom 

idrottslärare och klasslärare. 

http://www.aktivskola.org/
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Kläder efter väder förstås, med ombyte och handduk för att kunna duscha. Eleverna behöver ibland 

fylla på med vätska när de springer. Vi önskar att ni skickar med ert barn en vattenflaska för 

skoljoggen, för att säkerställa att vi minimerar smittrisk.  

Stängningsdag 
Den 17 september är det stängningsdag, och all personal har fortbildning. Ni som inte kan ordna med 

barnomsorg själva, kan erbjudas jourfritids. Jourfritids innebär bland annat att det är vikarier som 

jobbar och att avdelningarna slås samman.  

För att få jourfritids måste ni maila till skolledarassistenten Kathrin Artursson, 

kathrin.artursson@vastervk.se Meddela barnets namn, klass, vilka tider som ni behöver omsorg och 

om barnet har specialkost. Vi har tidigare skickat ut information och anslagit på skolan om att man 

ska anmäla behov före den 2 september. 

På egna ben 
Mellanstadiet deltar i en rikstäckande kampanj kallad ”På egna ben”. Det handlar om att eleverna 

själva ska ta sig till skolan genom att gå eller cykla (alltså inte skjutsas). Syftet är flera: att öka 

elevernas vardagsmotion och inspirera till att röra sig mer för en förbättrad hälsa, att verka för en 

bättre miljö genom att minska bilkörning samt att få en bättre trafikmiljö runt skolorna genom att 

färre kör bil och skjutsar sina barn.  

Några råd: Det kan vara bra att cykla tillsammans med sitt barn till skolan så att man är säker på 

vägen. Alla elever under 15 år ska ha cykelhjälm. (Var gärna en bra förebild genom att använda 

cykelhjälm, det är också en bra livförsäkring.) 

Från fritidshem till fritidsklubb 

Från åk 3 så är fritidsbarnen med fritidsklubben på eftermiddagarna. Från åk 4 skrivs eleverna helt 

över till fritidsklubben och då ingår inte längre morgonomsorg. Vill ni fortfarande att ert barn ska 

kunna komma på morgonen till fritids och få frukost, kan vi ordna detta. Det innebär då också att 

man betalar för fritidshemsplats istället för klubbenavgift. Meddela rektor eller skolledarassistent 

eventuellt behov av morgonomsorg. 

Morgontid om man inte har fritids 
Skolan har inte någon tillsyn av elever utan fritidsplats före kl.8.00 på morgonen. Ni kan därför inte 

lämna ert barn på skolan tidigare och eleverna kan inte vara i skolhuset innan skoltiden. Det har 

förstås med säkerheten att göra, eftersom det inte finns någon som noterat elevernas närvaro och vi 

inte kan ha elever i skolhuset som vi inte har registrerat. Från kl.8.00 finns personal ute på skolgården 

för eleverna.   

Skolan ska vara trygg 
Vårt mål är att skolan ska vara trygg för alla elever. Konflikter kan uppstå, men vi är noga med att 

reda ut det. På Marieborgsskolan talar vi ofta med eleverna att vi tar hand om varandra och att vi 

hjälper varandra. Eleverna får tillsammans med vuxna träna sig på att reda ut dilemman tillsammans.  
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För att ha en bra miljö för eleverna, satsar vi mycket på leken. Genom leken lär sig barn samspel, 

ömsesidighet och turtagning. Genom leken utvecklar barn sitt språk som i sin tur stimulerar 

läsförmågan och förmågan att lösa problem, som i matematiken.  

På rasterna finns rastvärdar, personal som finns på skolgården för att skapa trygghet. De har 

reflexvästar på sig för att eleverna lätt ska hitta dem. Eleverna i årskurs 6 får också ett särskilt 

uppdrag med att vara Kompis på gården och kamratstödjare. De initierar lekar med de yngre 

eleverna och ska vara goda förebilder för sina yngre kamrater.  

På skolgården finns också TORA-Lotta. Hon håller i lekar och uppmuntrar våra elever varje dag. 

TORA-Lotta har ett förråd där eleverna kan låna olika leksaker. På fredagarna löser Petra av Lotta på 

posten som TORA-ansvarig.  

På elevrådet brukar vi diskutera om platser som eleverna upplever som otrygga. Vi har på så sätt 

kunnat identifiera var vi vuxna behövs. En plats som vi vet är viktig att vara på är 

omklädningsrummen. Skolans vuxna är med i omklädningsrummen för att förhindra att någon 

känner sig utsatt eller otrygg.  

Om ni som vårdnadshavare upplever något som inte känns bra eller om ert barn signalerar att det är 

något som inte känns tryggt, vill vi förstås att ni hör av er till oss. På Marieborgsskolan vill vi förstås 

hjälpa och stötta så att ert barn får möjligheten att få lära och utvecklas och må bra. Det finns alltid 

någon ni kan vända er till: 

• Ert barns klasslärare eller annan person i arbetslaget som jobbar med ert barn 

• Övriga lärare som ex lärare i idrott, musik, bild, hemkunskap eller SvA, läslina, modersmål, 

studiehandledare och resurspersonal som ert barn kommer i kontakt med 

• Fritidspersonalen 

• TORA-Lotta 

• Elevhälsopersonalen där skolsköterska, kurator, specialpedagog, rektor, skolpsykolog och 

logoped ingår.  

Tillsammans blir det bra 
Samarbete mellan skola och hem är viktigt. För att förtydliga förväntningar på varandra i samarbetet 

har kommunen har tagit fram ett förväntansdokument som bifogas Marieborgsbladet.  

Ni kan också läsa Marieborgsskolans förväntansdokument som tagits fram i samarbete med skolans 

samarbetsråd och elevråd i broschyren ”Välkommen till Marieborg”. Broschyren skickades hem i 

samband med skolstarten och finns även på vår hemsida. 

 

Tack för ett gott samarbete! Vi ser verkligen fram emot ett innehållsrikt och roligt läsår! 

Ann-Catrine Leicht, rektor 

 

  


