
Marieborgsbladet 20: 9 
Hösten har sprungit på fort och vi är redan inne i adventstid.  

Som ni kanske märkt har vi smyckat skolan och för eleverna har temat för året 

varit GRANAR. Därför hittar ni många granar i våra trapphus och på våra fönster. 

Corona 
Ingen har ju undgått att det pågår en pandemi i vår värld och spridningen av viruset märks alltmer i 

Västervik. Det har förekommit enstaka fall på skolan, där de som blivit smittade tidigt har varit 

hemma och varit så med god marginal för att inte sprida smitta. Det har inte bedömts att några 

särskilda åtgärder har behövts vidtas på skolan. Smittspårningsenheten inom regionen tar stort 

ansvar för vilka åtgärder som behöver vidtas och vilken information som vi ska ge ut.  

Det är förstås så, att alla med symptom ska vara hemma. Vår personal uppmanas att testa sig, för att 

vi ska vara säkra på om det finns smitta eller ej. Genom att det ibland kan ta tid att både få möjlighet 

att genomföra test och få svar, blir det ibland en längre frånvaro även om personen inte varit smittad 

av corona. Det är också en del ”vanliga” förkylningsvirus i omlopp. Av flera olika anledningar har det 

alltså bidragit till en ökad frånvaro bland personalen, men alla i personalen gör verkligen sitt bästa för 

att det ska fungera så bra som möjligt för era barn. Jag är mycket tacksam för det. 

Vi har fått en del nya restriktioner gällande när man ska låta sina barn vara hemma från skolan. Alla 

med symptom ska förstås fortfarande vara hemma och stanna hemma tills man har varit symptomfri 

i 48 timmar. Har man haft konstaterad covid-19 så ska man vara hemma 7 dagar från första 

sjukdagen och med 48 timmar symptomfritt. Tisdagen den 1 december meddelade också 

utbildningsminister Anna Ekström att alla elever där det finns smitta konstaterad i familjen, ska vara 

hemma – alltså en form av familjekarantän. Detta gäller alltså vid konstaterad smitta, som vid 

testning. Jag förstår att det kommer att uppstå en del frågor för er, och jag vill då i första hand 

hänvisa till 1177 som har de flesta svaren på det ni undrar.  

Jag hoppas förstås som alla andra att vi snart får återgå till vanliga rutiner och att vi kan lägga corona-

virusets härjningar bakom oss. Just nu får vi dock anpassa oss och göra det bästa av situationen. Det 

är viktigt att alla hjälps åt. Jag vill också påminna om att friska barn ska fortfarande vara i skolan. Det 

är viktigt att eleverna får den utbildning som de har rätt till.  

Besök i skolan 
Vi vill i möjligaste mån undvika besök i skolan, med tanke på att vi vill hålla nere risken för 

smittspridning. Som många redan vet, ber vi er hämta och lämna era barn utanför skolhuset. På 

dörrarna finns anslag med telefonnummer om man behöver komma i kontakt med fritids.  

Det förekommer att vi har enstaka bokade möten och då är ni förstås välkomna till oss. Vi försöker 

hålla dessa möten begränsade i antal personer och i lokal där vi kan hålla bra avstånd. Önskar ni 

istället att mötet hålls digitalt kan vi erbjuda det. 

Personal 
Örjan Brink har vikarierat några veckor för vår idrottslärare Andreas Rundberg under hans 

föräldraledighet. Andreas kommer tillbaka och jobbar igen från den 10 december. Under 



vårterminen blir det en ny sådan period, där Örjan vikarierar för Andreas. Örjan känner säkert flera 

av er igen från Fregattens fritids.   

Peter Hammerman, musiklärare för åk 3-6, är tillbaka från sin föräldraledighet. Välkommen tillbaka! 

Vi kommer också att ha en vikarie för Caroline Blomberg, som undervisar i bild och hemkunskap. 

Vikarie för Caroline blir Aida Moschiri. Vi hälsar Aida välkommen till oss! 

Petra Wiklund, som en tid haft tjänstledigt, har valt att gå vidare till annan tjänst. Vi tackar Petra för 

sitt fina arbete hos oss och önskar henne förstås Lycka till! Tack Petra! 

Lucia 
Vi har fått ställa om gällande Lucia, men vi kommer naturligtvis att fira högtiden – men på lite annat 

sätt. Tyvärr kan vi inte bjuda in er vårdnadshavare till en föreställning, men vi gör vårt bästa för att ni 

ska kunna delta ändå. Lucia-tablån kommer att filmas och streamas till er föräldrar – vilket kanske 

också är bra på ett sätt… Då kan ni själva välja tiden när ni ska se på föreställningen.  

Lucia-tåget kommer att sjunga för oss på skolan måndagen den 14 december. Jag är övertygad om 

att det blir en fantastisk Lucia-högtid, precis som det brukar vara. Även i år är det årskurs 3:s elever 

och lärare som håller i trådarna och framförandet, med stöd av musiklärarna. Till er vårdnadshavare 

med elever i årskurs 3, kommer vi att återkomma med mer detaljerad information inför visningen. 

Sista skoldagen för den här terminen 
Vi avslutar terminen fredagen den 18 december. Innan vi slutar läsåret kommer vi att hinna med våra 

traditioner med både julpyssel och julbord. Eleverna slutar vid lunch sista skoldagen, men fritids är 

öppet.  

Fritids under jullovet 
Fritids kommer att vara öppet hela jullovet, men stängt under helgdagarna. Ni har lämnat schema i 

TYRA-appen och för att vi ska planera för verksamheten och beställa maten har vi nu låst 

schematiderna för jullovet. Om ni behöver ändra era tider får ni kontakta fritids genom att meddela i 

TYRA-appen eller ringa.  

 

Ytterligare ett Marieborgsblad kommer att skickas ut innan terminen avslutas…därför önskar jag er 

nu …… 

   En riktigt fin adventstid! 

Ta väl hand om er och varandra! 

      Ann-Catrine Leicht, rektor  


