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Våren är här med lite grönska och blommor som börjar komma fram så smått. 

Samtidigt har vi verkligen fått känna av aprilväder, med den ombytlighet som 

det innebär! Det är klokt att fortfarande klä sig tillräckligt varmt. Det gamla ordspråket stämmer 

fortfarande: Man ska svettas in våren…  

Majblommor 
I år har Majblommekommittén hittat en digital lösning för att sälja majblommor. Eleverna i årskurs 4 

och 5 har tagit på sig ansvaret för försäljningen på vår skola. Behållningen från försäljningen går till 

barn och familjer som har behov av ekonomisk stöttning. Skolsköterskan medverkar i arbetet för att 

söka bidrag för elever och familjer som kan behöva detta. En del av vinsten vid försäljningen får 

eleverna behålla och klassen får också en del, som en uppmuntran. Marieborgsskolan ligger i topp i 

kommunen för försäljningen av majblommor i år! 

Kullen 
Arbetet med kullen fortsätter. Vi kommer att få ett hybridgräs som underlag och man har nu 

förberett underlaget. Jag har i nuläget ingen uppgift om när det kan vara helt klart, men vi tar en bit i 

sänder och gläds åt att det är på gång med en fin kulle! 

12 – 13 – 14 maj 
Den 12 maj har vi stängningsdag. Vi har jourfritids, men anmälningsdatum för den dagen har 

passerat. Vi har skickat ut meddelande via TYRA-appen, i Marieborgsbladet, genom Veckobrev samt 

satt upp anslag på skolan så vi hoppas att allas om behövde fritidsomsorg har anmält det till vår 

skolledarassistent. 

Den 13 maj är lovdag. Då firar vi Kristi himmelsfärdsdagen.  

Den 14 maj är en klämdag. Vi har ingen skola, men fritids är öppet. Vi ber er kontrollera era tider och 

schema i TYRA-appen för den här dagen. När man lägger in sitt schema kanske man inte har varit 

uppmärksam på att den 14 maj är en klämdag. Förra året märkte vi att många barn var lediga, men 

hade schema inlagt i TYRA vilket blev olyckligt i planeringen för personalen och beställningen av mat.  

TYRA och IST 
Kommunen har valt att utöka tjänsterna i IST med en app med att hämta och lämna. Vi har valt att 

hålla kvar vår TYRA-app tillsvidare, men kommer troligen att på sikt gå över till IST. Än så länge har vi 

alltså fortfarande vår TYRA-app. 

Läs informationen på TYRA 
Det kommer information med regelbundenhet i TYRA-appen. Kanske glömmer man att titta på det, 

när man väl har lagt in sitt schema. Ta för vana att läsa informationen då och då. Det kommer också 

ut en del dokumentation på bloggen, vilket kan vara intressant att ta del av så att man vet vad 

eleverna gör i förskoleklassen, fritids och klubben.  



Sommartider 
Vi har bett er lägga in tider och ledigheter för sommaren på TYRA-appen. Vi förstår att det ibland kan 

vara svårt att veta exakta tider och scheman, men ofta vet man vilka veckor det blir semester. Skriv in 

L för de lediga dagarna och är ni inte helt säkra på tiderna, så skriv exempelvis 8-16 och ändra när ni 

fått ert schema. Tack för hjälpen! 

Personal 
Från och med den 3 maj kommer Andreas Rundberg tillbaka från sin föräldraledighet och fortsätter 

jobbet som idrottslärare. Vi tackar Örjan Brink för sitt jobb med idrotten och välkomnar honom 

tillbaka i fritidsjobbet. 

Anton Preusse har vikarierat för Örjan på Fregattens fritids och kommer att avsluta vikariatet vid 

månadsskiftet. Anton kommer säkert att dyka upp då och då i vår verksamhet som vikarie, men har 

också andra arbetsuppgifter på annat håll som väntar. 

Blivande förskoleklasser 
Vi har skickat ut information till vårdnadshavare för blivande förskoleklasselever. De kommer att 

besöka oss under maj månad vid några olika tillfällen, på ett corona-säkert sätt. 

Corona 
Vi påminns om att det är viktigt att följa de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten, Regionen och 

smittskyddet ger oss. Att tvätta händer, hålla avstånd, vara hemma om man har symptom och 

undvika situationer med nya kontakter. Skolan räknas inte in i samma restriktioner som gäller på 

fritiden, men vi är noga med att tänka klokt i olika sammanhang. Tänk på att om ett barn har haft 

symptom eller varit sjuk, måste det vara hemma från skolan minst 48 timmar utan symptom innan 

barnet får komma tillbaka till skolan. 

Var rädda om er! 

 

Hälsa våren 
Vi hoppas kunna välkomna våren på 

Valborgsmässoafton, utomhus och med avstånd. Vi 

gläds åt att våren är här! 

 

 

Så vill jag önska er en fortsatt fin vår – njut av vår 

vackra natur och tag vara på solljuset! 

               Ann-Catrine Leicht, rektor 


