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Vi fick en härlig dag i skogen när Skoljoggen 

genomfördes för alla våra elever! Så duktiga eleverna var! Vi är 

imponerade. Härligt också att sensommarsolen lyste över oss! 

 

Sedan har mer höstliga dagar tagit vid och vi har fått känna på en del regn och blåst. Även om de 

flesta av oss uppskattar soliga dagar mer än regniga, så behövs ju båda. Eftersom eleverna är ute 

mycket, både på raster och uteaktiviteter, så vill jag påminna om kläder efter väder och gärna ett 

extra ombyte om man skulle bli blöt. Våra torkskåp går på högvarv, men när kläderna ligger i 

torkskåpen så behöver man något att byta med. Inneskor är också att föredra att ha, då det ofta blir 

blött i våra korridorer och trapphus när det är regniga dagar. 

TRR  
Kommunen har en matematiksatsning tillsammans med NCM (Nationellt centrum för matematik) 

kopplat till Göteborgs universitet. Satsningen är riktad mot lågstadiet. Metodiken som man jobbar 

med förkortas TRR som står för tänka, resonera, räkna. Mer information skickas ut genom ert barns 

lärare.  

Internet och nätkränkningar 
I skolorna i kommunen har vi i flera år jobbat med hur man blir säker på nätet och haft flera olika 

föräldramöten och information riktad till vårdnadshavare hur man kan stötta sitt barn utan att bli 

skuldbeläggande.  

Jag vill gärna tipsa er om kommunens podd som tar upp om ungas digitala vardag. Kommunens 

kommunikatörer har i samarbete med familjeenheten gjort en podd där man belyser ämnet – se 

nedan. 

Har du koll på ditt barns internetvanor? 

Om inte vill vi tipsa dig att lyssna på kommunens egna podd ”Ungas digitala vardag – en podd om allt 

det där föräldrar oroar sig för”. Vi vill hjälpa dig som förälder att bättre förstå vad unga gör på nätet. 

I podden pratar vi med experter inom olika områden som nätporr, nätkränkningar, grooming och 

gaming. Podden hjälper dig att förstå både möjligheter och risker med barnens liv på nätet och ger 

dig tips för hur du på ett nyfiket och intresserat sätt kan hjälpa ditt barn i sitt digitala liv. Tillsammans 

kan vi göra barnens uppväxt tryggare och bättre! 

Lyssna där poddar finns (sök på: ungas digitala liv – en podd om allt det där föräldrar oroar sig för” 

och på www.vastervik.se/natkrankningar”  

 

Lovskola gällande simkunskaper 
Kommunen kommer att kunna erbjuda lovskola för elever som inte klarat kunskapskraven i simning. 

Lärarna inventerar vilka elever som kan vara aktuella för att erbjuda lovskola och respektive 

klasslärare hör av sig till er som vårdnadshavare. Lovskolan i simkunskaper kommer att erbjudas 

under höstlovet, v 44. Framförallt riktar sig insatsen till elever i åk 5 och 6.  

http://www.vastervik.se/natkrankningar


 

Covid-19 
Från den 29 september gäller nya riktlinjer och rekommendationer gällande hur vi ska förhålla till 

pandemin och då tas även många av restriktionerna bort. Det är ändå viktigt att var och en tar ansvar 

genom att vara fortsatt försiktig. På så sätt minimerar vi riskerna för smittspridning.  

På Marieborgsskolan är vi fortsatt restriktiva med besök och ber er vårdnadshavare att i möjligaste 

mån hämta och lämna era barn till fritids utomhus. I våra verksamheter påminner vi barnen om att 

tvätta händerna. Om ert barn är sjukt eller har symptom ska det vara hemma.  

Regeringen har tagit beslut om att erbjuda vaccinationer från 12 års ålder. Troligen kommer skolorna 

att vara behjälpliga i vaccinationen av unga. Regionen beslutar om hur det ska gå till och vi 

återkommer med information när vi vet mer. 

Se även vår information från förvaltningen som riktar sig till alla kommunens skolor.  

Ringa fritids 
Vi märker att det stundtals är många som ringer till fritids. Personalen vill framför allt ägna sin tid åt 

era barn och hinner därför inte alltid svara i telefonen. Är fritidsgruppen ute, hämtar ni ert barn ute.  

På Klubben får en del barn gå hem själva. Om ert barn ska gå hem självt, lägg in information i TYRA-

appen och bestäm tillsammans med ert barn på morgonen vad som gäller på eftermiddagen.  

Höstlov och schema 
V 44 har skolorna höstlov. Fritids är öppet som vanligt. För att ha rätt bemanning och för att vi ska 

kunna göra rätt beställningar på mat, så vill vi be er lägga in rätt tider för v 44. Tänk på att lägga in 

era tider i TYRA-appen senast den 8 oktober. Är barnet ledigt skriver ni in L.  

Tema äpple och skörd 
Den 25 september var det Äpplets dag i Sverige. På Marieborgsskolan jobbar vi lite extra med äpplet i 

fokus och skördetema under v 39. Kanske blir det några extra tillfällen även kommande vecka. Prata 

gärna med ert barn om vad som händer i skolan och på fritids.  

 

Så vill jag önska er fortsatt fina höstdagar!  

Tack för gott samarbete! 

Ann-Catrine  


