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Nu närmar sig julen med stormsteg och vi räknar da´n före da´n före doppareda´n… 

På Marieborgsskolan fick vi anpassa Luciafirandet till rådande omständigheter och såg därför det fina 

Luciatåget på länk. Vi tackar eleverna i årskurs 3 och pedagogerna för de vackra sångerna som vi fick 

njuta av! Om ni som föräldrar till elever i åk 3 ännu inte fått möjlighet att se programmet, så tag 

kontakt med ert barns lärare så förmedlar de länken. 

Julkul med fritids 
Tisdagen den 21/12 mellan kl 15.00-16.00 firar fritids julkul med eleverna. Ute serveras glögg och 

pepparkakor och det pågår olika roliga aktiviteter.  

Välkomna förbi! 

Julavslutning 
I många år har vi samlats sista skoldagen och eleverna har uppträtt för varandra. De senaste åren har 

vi fått tänka om och i år skickar eleverna istället digitala julhälsningar till varandra som man tittar på i 

klassrummen. Varje klass har ett inslag från ett annat land som de visar upp för sina skolkamrater. 

Det kan vara en sång, en dikt, en berättelse, bilder, fakta eller något annat.  

Ny kurator 
Inför vårterminens start hälsar vi vår nya kurator välkommen! Annette Diener börjar att jobba hos 

oss i januari, vilket vi ser fram emot. Annette har tidigare bland annat jobbat som kurator på 

Gamleby gymnasieskola. Hon kommer att ha sin placering på Marieborgsskolan, men jobbar för 

samtliga Norra stadens F-6 skolor, dvs Brevikskolan, Ljungbergaskolan, Skogshagaskolan och så 

förstås Marieborgsskolan. Varmt välkommen Annette! 

Förändrade upptagningsområden 
BUN har beslutat om ändrade upptagningsområden, ett beslut som togs den 14 december. Det 

förslag som beslutades om presenterades för oss på skolan veckan innan, vilket också förmedlades 

till vårdnadshavare. Grundskolechef Ewa Myhrén kommer att skicka mer information om vad som 

beslutet innebär.  

Pandemi 
Ingen information utan att nämna något om pandemin… Under de senaste veckorna har vi blivit 

påminda igen om den pandemi som pågår i världen. Vi behöver fortsätta hålla i och hålla ut. Vi 

fortsätter att stanna hemma om man har symptom, uppmanar alla till att testa sig när man har 

symptom, vara hemma om någon i familjen har testats positivt och följer de råd och 

rekommendationer som Regionen och Folkhälsomyndigheten ger oss. I vår verksamhet är vi noga 

med att påminna om ordentlig handtvätt och att tänka på att hålla avstånd där det går. Vi önskar 

förstås att alla får ha god hälsa under julen! Var rädda om er och varandra! 

 

 

 



Läsårstider 
Eleverna börjar igen den 12 januari och går då enligt schema. 

Vårtermin: 11 januari till 17 juni 2022 

Lovdagar:  

Sportlov v 8 (21 - 25 februari) 

Påsklov v 16 (19 april - 22 april) 

Kristi Himmelsfärdsdagen den 26 maj och klämdagen den 27 maj 

Nationaldagen den 6 juni 

Studiedagar/stängningsdagar* 

11 januari, 18 mars* och 25 maj* 

Jullovet 
Eleverna har jullov från skolan, men fritids är öppet som vanligt. 

Under vecka 52 kommer samtliga avdelningar att vara tillsammans på Fregatten våningen. 

Under de övriga veckorna kommer fritidsavdelningarna samarbeta vilket innebär att det kan bli tid 

tillsammans, men också delvis var för sig. Från v 2 är avdelningarna var för sig på sina respektive 

avdelningar. 

Behöver ni ändra i schema eller om ert barn kommer att vara ledigt, meddela så snart som möjligt i 

TYRA-appen. 

TACK 
.. till er föräldrar för ett gott samarbete under hösten! Vi är tacksamma för ert stöd och er 

medverkan i arbetet för era barn. Tyvärr har vi inte kunnat ses ordentligt på länge,  något som vi 

försöker hitta bra lösningar för. Under hösten blev det digitala utvecklingssamtal och vi hoppas 

kunna starta upp digitala träffar med Samarbetsrådet. Ni är värdefulla som föräldrar och vi är 

tacksamma för att ni med förtroende skickar era barn till oss! 

Jag vill också tacka personalen på Marieborgsskolan som verkligen har gjort ett stort arbete för att 

kunna möta eleverna och ge dem bra dagar i skola och på fritids, trots att vi många gånger har haft 

stor frånvaro. Alla har hjälpts åt på ett fantastiskt sätt!  

Tack också förstås till alla våra härliga elever! Vi gläds åt att få ha dem här varje dag och att vi får vara 

en del av deras lärande och utveckling. Stort tack! 

Nu vill jag önska er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!  

 Tag väl hand om varandra!  

Ann-Catrine Leicht, rektor Marieborgsskolan 


