
Marieborgsbladet 21: 9 
Vi är nu inne i december och snön har fallit ymnigt på oss här i Västervik. Det 

ger förstås en hel del glädje till barnen och lyser också upp i vintermörkret. 

Eftersom eleverna är ute varje rast, påminner vi om vantar och mössor och kanske ett ombyte. 

Inomhus är det bra med tofflor att byta till så att man inte blir våt om fötterna av snön som ramlar av 

skorna och smälter i korridorerna, när eleverna kommer in.  

Första advent 
Inför första advent har vi som tradition att smycka våra trapphus och 

korridorer i ett gemensamt tema. I år har vi valt att tillverka och hänga upp 

smällkarameller. (Har man tur kanske det också är snällkarameller, med ett 

fint TORA-budskap i).  

Snällkalendrar 
Genom Tjust Sparbanksstiftelse har alla klasser i kommunen fått Snällkalendrar lagom till 1:a 

december. I varje lucka finns ett budskap med en uppgift för att sprida glädje och omtänksamhet. Vi 

bugar och tackar! 

Inga snöbollar 
Vi har sedan ett antal år tillbaka en överenskommelse som vi har tagit i elevrådet om att inte tillåta 

snöbollskrig och snöbollskastning. Det beslutet kommer sig av att många elever kände sig otrygga av 

snöbollarna, att en del elever blev skadade och att det alltför ofta hände att elever och vuxna blev 

ofrivilligt träffade av snöbollar.  

På skolan har vi personal ute på rasterna för att göra det tryggt för alla. Vi påminner förstås eleverna 

om att inte kasta snöbollar, men pratar också om hur vi ska hjälpa varandra och ha en bra miljö på 

skolgården. Vi är också tacksamma om ni som vårdnadshavare hjälper oss att påminna era barn om 

hur vi kan göra det tryggt för alla.  

Covid 
Inget Marieborgsblad utan att nämna något om Covid-19…. Vi fortsätter att vara försiktiga, men 

förhåller oss till vad Folkhälsomyndigheten och Regionen beslutat. Skolan är inte att betrakta som en 

öppen sammankomst, så länge vi håller oss till våra elever. Vi försöker ändå att tänka klokt och se till 

att vi försöker hålla avstånd. Alla elever påminns om att tvätta händerna ordentligt och vi har 

handsprit tillgängligt i våra klassrum och att använda inför de olika måltiderna.  

Just nu finns det en allmän samhällsspridning och vi får information om att det finns smitta. Hittills 

har vi inte sett att det har förekommit smittspridning genom skolan, utan de som insjuknat och 

testats positivt, har varit hemma. Det är alltså viktigt att man stannar hemma vid symptom och att 

man låter testa sig. Vi försöker förstås hålla er informerade om läget, så att alla kan vara 

uppmärksamma. 

Det som kan vara bra är att vi vet att noggrann handtvätt och de försiktighetsåtgärder som vidtagits 

också hjälper mot andra virus och tex vinterkräksjukan.  



Lucia 
Det blir Lucia i år också, men som förra året får vi vara lite försiktiga. 

Som traditionen bjuder är det åk 3 som står för Luciatablån. Eleverna 

får också lussekatter och pepparkakor. 

Vi kommer tyvärr inte kunna bjuda in allmänheten till Luciafirande. Vi 

kommer i stället att filma föreställningen och förmedla en länk till 

vårdhandshavare i åk 3 så att alla kan ta del av det fina programmet.   

 

Julkul på fritids 
Eftermiddagen den 21 december har fritids lite extra mysigt med JULKUL. Läs mer om vad som 

händer i TYRA-appen.  

Sista skoldagen för terminen 
Vi slutar höstterminen den 22 december. Sista skoldagen för terminen avslutar eleverna med julbord. 

Vi beräknar att skolan slutar 12.30 för alla elever. Fritids är öppet som vanligt och ni har säkert redan 

nu meddelat tiderna för sista skoldagen och jullovet.  

 Betyg 
Eleverna i årskurs 6 får sitt höstterminsbetyg efter avslutad termin. Betyget kommer att skickas hem 

efter sista skoldagen på höstterminen.  

Betygskriterierna är från A – E, där E är godkänt och A är högsta betyget. Bokstaven F visar att man 

ännu inte nått målen för ämnet.  

Lärarna jobbar alltid med sambedömning när det gäller betygen, för att vi ska känna att det är 

rättssäkert i en gemensam bedömning som har gjorts.  

Vårterminen 
Vårterminen börjar den 11 januari med en studiedag för lärarna. Eleverna är alltså lediga från skolan 

och har sin första skoldag för vårterminen den 12 januari. Fritids är öppet under hela jullovet, dock 

inte röda dagar.  

Fritids under jullovet 
Om det blir ändringar gällande era tider för fritids under jullovet eller om era barn kommer att vara 

lediga (eller skulle bli sjuka) så vill vi att ni så snabbt som möjligt meddelar oss det. Vi vill kunna 

planera fritidsverksamheten på ett bra sätt, kunna beställa rätt antal portioner mat och inte behöva 

oroa oss för elever som inte dyker upp.  

  

Jag önskar er en fortsatt skön adventstid! 

Ann-Catrine Leicht 


