Marieborgsbladet 22:1
Vi har startat upp vårterminen och kommit igång med arbetet igen, i skolan och på
fritids. Vi tycker det är härligt att få träffa alla våra elever igen! Några nya elever har tillkommit också,
som ni fått presenterat i respektive klass. Vi välkomnar våra nya elever lite extra!

Vårterminen
Nedan är tiderna för vårterminen, med lov och ledigheter.
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*

Personal
Under vårterminen kommer Caroline Blomberg att vara tjänstledig från sin tjänst som bildlärare. Hon
kommer fortsatt att jobba som hemkunskapslärare på torsdagarna med eleverna i årskurs 6. Som
vikarie för Caroline i bildämnet jobbar Karin Johansson. Karin har erfarenhet från undervisning i både
svensk och engelsk skola. Varmt välkommen Karin – vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!
I årskurs 4 kommer Leif Adolfsson att jobba som resurslärare. Leif har tidigare jobbat hos oss och nu
kommer han tillbaka för att jobba här under vårterminen till en början. Varmt välkommen tillbaka!
Ny kurator för Marieborgsskolan, Skogshagaskolan, Breviksskolan och Ljungbergaskolan är Annette
Diener. Annette har tidigare jobbat som kurator på Gamleby Gymnasiet. Annette måste förstås
fördela sin tid mellan skolorna. Hon är oftast på Marieborgsskolan på onsdagar, men kan även dyka
upp andra dagar i veckan. Varmt välkommen Annette!

Dags att anmäla sig till förskoleklass
I början av vårterminen skickas information och anmälan till förskoleklass ut till vårdnadshavare.
Barn som fyller 6 år under året välkomnas till förskoleklass, en skolform som sedan några år ingår i
den obligatoriska skolan. Som vårdnadshavare får man information och anmälningsblankett till den
skola som man enligt upptagningsområdet tillhör, alltså utifrån där man bor. Om man önskar annan
skola, har man som vårdnadshavare enligt skollagen möjlighet att välja skola – förutsatt att det finns
plats. Man kontaktar i så fall den skola som man önskar, men meddelar också den skola som man då
tackar nej till.

Om någon saknar anmälningsblankett till förskoleklass, vänligen kontakta skolledarassistent Kathrin
Artursson tel 0490-25 44 27 eller maila: kathrin.artursson@vastervik.se

Ändrade upptagningsområden till åk 7
Innan jul fick vi besked om att Barn- och utbildningsnämnden fattat beslut om ändrade
upptagningsområden inför årskurs 7. Marieborgsskolans elever erbjuds i första hand plats på
Ludvigsborgsskolan till högstadiet. Önskar man annan skola inför högstadiet behöver man själv som
vårdnadshavare kontakta rektor på den skola som man önskar placera sitt barn på. Kontaktuppgifter
och mer information hittar ni på kommunens hemsida. Senast 2 februari behöver skolan ha den
informationen. Läs mer om att välja skola på:
https://www.vastervik.se/Utbildning-och-forskola/Grundskola/Val-av-skola-anvisad-plats/

Covid-19
Under januari har vi, precis som många förutspått, en ökad smittspridning i samhället vilket också
kan märkas i våra verksamheter i skolan. Det är många elever som är hemma, men alla har förstås
inte covid. Några är hemma i familjekarantän, några är hemma med symptom och några väntar på
svar på testning. Det finns också en del som är hemma för vanliga förkylningar och andra sjukdomar,
vilket är vanligt för årstiden. Vi har fått nya restriktioner och rekommendationer, som har skickats ut
genom Regionen till er. Eftersom information, regler och rekommendationer uppdateras hela tiden,
hänvisar jag till 1177.se eller Folkhälsomyndigheten som ger aktuella svar på era frågor.
Tänk på
•
•
•
•
•

Att vara hemma vid symptom – minst 48 timmar utan symptom innan man går tillbaka till
skolan.
Hemkarantän om någon i familjen är smittad. Minst 5 dagar och minst 48 timmar utan
symptom.
Testa sig vid symptom.
Meddela skolan vid smitta och familjekarantän (och förstås att eleven är frånvarande)
Fortsätt tvätta händer, hålla avstånd och tänka klokt runt olika situationer.

Vi får hjälpas åt och hoppas att vi snart är igenom den här pandemin!

Sportlov
Sportlovet nalkas med stormsteg och på fritids behöver vi planera lite extra för den veckan, både
gällande personal och beställningar av mat. Information om att meddela schema finns på TYRAappen. Till och med den 31/1 kan ni lägga in schema (eller markera
ledigt). Tack för er hjälp!

Tack för ert fina förtroende för vårt arbete och ett gott samarbete! Jag
önskar er alla friska och sköna dagar i riktning mot våren!
Ann-Catrine Leicht, rektor Marieborgsskolan

