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Höstterminen inleddes med flaggan i topp, glass och lite teater för eleverna. Eleverna 

mötte helt plötsligt två rektorer, en busrektor som kommit fel och så den vanliga. TORA-Lottas 

skådespelartalanger var uppskattade av våra elever! Men nu är ordningen återställning…       

POP UP- konsert 
Vi fick fin underhållning under den första skolveckan genom Kulturskolan som ville underhålla oss! En 

härlig dans – och showstund blev det på förmiddagsrasten på skolgården! 

Ny personal 
Vi har några nya i personalgruppen som har börjat hos oss i augusti: 

Max Gustavsson som är lärare i åk 3, Johanna Holmstrand som är fritidspedagog på Briggens fritids 

och Linda Höglund som är fritidspedagog på Fregattens fritids.  

Linda Gabrielsson är ny skolsköterska på Marieborgsskolan. Hon har tidigare jobbat på bl a 

Ljungbergaskolan och Ankarsrums skola. Maud Svensson valde att ta ut pension, men kommer att 

hjälpa till på några skolor i kommunen under hösten.  

Vi hälsar alla våra nya medarbetare varmt välkomna till oss! 

Läsåret 2021-2022 
Hösttermin: 23 augusti till 22 december 2021 

Lovdagar:  

Höstlov v 44 (1 - 5 november) 

Studiedagar/stängningsdagar*:  

20 september* och 24 november* 

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* 

 



Organisation  
Under sommaren har några personer i arbetslagen bytt uppdrag och några har gått vidare till andra 

tjänster. (Många i vår personalgrupp arbetar i flera olika arbetslag, men står oftast med i ett av de 

arbetslag där tjänstgör.) 

Förskoleklass  Jessica Jacobsson, Katarina Enarsson, Lena Hasselquist, Lena Markskog 

Åk 1  Mathias Lifberg, Simon Sköld Karlsson, Anna Johansson 

Åk 2  Heléne Larsson, Sara Sköld Karlsson, Christina Sundsmon 

Åk 3  Karin Åström, Pernilla Johansson, Max Gustavsson 

Åk 4  Lena Dahlberg, Alexander Åhman 

Åk 5  Matilda Markskog, Anna Berg, Veronica Andersson 

Åk 6  Mikael Appelqvist, Daniel Schön, Sanna Mattson, Gunlög Smitz 

Ämneslärare  Caroline Blomberg (hk, bild), Andreas Rundberg, Mikael Appelqvist (idr) 

Peter Hammerman, Anna Lindestrand Jacobsson (musik), Lina 

Lunnergård, Eric Kristiansson (slöjd) 

Specialteam/stöd Pia Svensson (spec ped), Anna Lindestrand Jacobsson (läslina), Anna 

Hjelte (SvA), Jöran Högberg (resurslärare), Lotta Högberg 

(värdegrundspedagog)  

Fritids Fregatten Nina Pettersson, Lisa Rydberg, Linda Höglund, Örjan Brink 

Fritids Briggen  Anders Hansson, Johanna Holmstrand, Adrian Steinholtz, Sara Kåhlman 

Fritidsklubben  Sofie Karlsson, Christoffer Diener  

  

Pandemin 
Det är just nu en positiv utveckling gällande pandemin, då många har vaccinerat sig och det inte finns 

någon större smittspridning i vårt samhälle. Det är dock viktigt att fortsätta hålla avstånd, vara 

hemma om man har symptom och tänka på att tvätta händerna. Vi följer Folkhälsomyndighetens och 

Regionens rekommendationer och dessa uppdateras efter hur utvecklingen är. Vi rekommenderar er 

att läsa den information som finns på 1177.se eller på Folkhälsomyndighetens hemsida. Om man är 

hemma med symptom bör man testa sig för Covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla 

från 6 års ålder att testa sig om det finns risk för att man kan vara smittad eller om man har 

symptom. 

 



Skolgården 
Under sommaren genomfördes en del åtgärder på skolgården, på vår kulle. Vi fick ett slags 

hybridgräs som nu har gräset vuxit upp och eleverna kan leka där igen. Vi hoppas att vi snart får vår 

rutschkana också.  

Vi har också på gång att få en fin utsmyckning till vår skolgård. Genom kommunens samarbete i 

BANKS får flera skolgårdar markmålningar med tema ”rörelse” – en uppmuntran för eleverna i 

rörelseglädje. Eremias Ekube kommer att hjälpa oss att försköna vår skolgård. Vi tackar! 

Utvecklingssamtal 
En del utvecklingssamtal har redan påbörjats och vi kommer att genomföra dem i klassrummen med 

väl tilltagna avstånd eller via länk. Ert barns lärare hör av sig om tider och bjuder in till samtalen.  

Föräldramöte 
Vi har valt att inte ha något stort föräldramöte i början av läsåret på grund av pandemin och 

smittorisk. Ni kommer istället att få information via länk och ni har förstås möjlighet att samtala med 

ert barns lärare.  

Skoljoggen 
För att jobba hälsofrämjande och uppmuntra till rörelse, genomför vi Skoljoggen varje år. Klasserna 

kommer att springa en runda efter uppvärmning som eleverna i årskurs 6 håller i. Vi önskar att 

eleverna tar med egen flaska för vatten, för att minska risk för nedskräpning och även kunna hålla en 

bra standard för att inte riskera smittspridning.  

Skoljoggen genomförs den 15 september. 

KLARA-grupper 
Sedan några år tillbaka har vi ett samarbete med familjeenheten där barn som lever eller har 

genomgått separationer kan träffas och känna stöd. Grupperna kallas KLARA-grupper, eller Skilda 

världar. Vi märker att eleverna som deltagit i grupperna känner sig stärkta, får en bättre självkänsla 

och får verktyg att hantera olika situationer. En del barn upplever separationer extra jobbigt och kan 

känna skuld, vilket kan visa sig på olika sätt – både hemma och i skolan. På grund av pandemin kunde 

vi inte hålla KLARA-grupper förra året, men nu har vi startat upp en grupp igen. Eleverna träffas en 

gång i veckan vid tio tillfällen under hösten. Fördelen med samarbetet mellan skolan och 

familjeenheten är att träffarna är på skolan, tiden är på eftermiddagstid i anslutning till skoldagen 

och eleverna träffar känd personal. Från vår skola är TORA-Lotta med. Den grupp som har startat nu 

är full, men till våren finns lediga platser. Vill man veta mer eller anmäla sitt barn till KLARA-grupp 

kan man kontakta TORA-Lotta (Ann-Charlott Högberg), enklast via mail:  

ann-charlott.hogberg@vastervik.se eller lämna meddelande via expeditionen tel 0490-25 44 27 så 

ringer hon upp er.  

     Tag väl hand om er!  

  Önskar er alla fina höstdagar! 

Ann-Catrine Leicht, rektor 

mailto:ann-charlott.hogberg@vastervik.se

