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Nu stundar snart sportlovet och lagom till dess kom det också lite snö… Den lär väl 

knappast bli så långlivad, men enligt prognoserna kan det falla lite snöflingor även i kommande vecka 

– alltså under sportlovet. 

Alla hjärtans dag 
Eftersom vi har haft Alla hjärtans dag den här veckan så har vi tänkt lite extra på 

vänskap och visat omtanke om varandra, precis som O:et i TORA. Trapphusen och 

klassrummen har fyllts med vackra hjärtan och vänliga ord, som en extra 

påminnelse.  

 

Tack till er föräldrar 
Vi hade en period med extra ansträngt läge när många i personalen var hemma på grund av sjukdom, 

vård av sjuka barn och familjekarantän. Nu verkar den värsta perioden för detta vara över för 

Marieborgsskolans del, vilket vi är glada för.  

Jag vill rikta ett stort tack till er föräldrar som stöttade oss och var behjälpliga när vi bad er underlätta 

för oss i fritidsverksamheten, och när ni hade möjlighet, hämta barnen tidigare eller kanske låta 

barnen vara hemma eller hitta annat alternativ för omsorg. Verkligen stort tack!  

 

Friluftsdag 
Vi lägger oss i startgroparna inför sportlovet och har därför haft en gemensam friluftsdag på 

Tjustvallen i Gamleby. Vi misstänker att ni kan ha fått hem en del trötta barn efter en hel dag 

utomhus. Mycket skridskoåkning, korvgrillning, lek och besök till tomtar och troll på 

Garpedansberget blev det … en riktigt rolig dag! 

 

Keramik för förskoleklasserna 
Förskoleklasserna har fått möjligheten att jobba i keramik och deltar i ett gemensamt projekt i 

kommunen. Resultatet blir ett konstverk som ska glädja andra barn. Om jag har förstått det rätt så 

blir det på barnavdelningen på sjukhuset.  

 

Storstädning 
Under sportlovet blir det storstädning i Marieborgsskolan. Det kan vara klokt att ta hem sådant som 

inte används, som blivit liggande på hyllorna i korridoren. Det underlättar städningen om det är så 

rent på saker som möjligt.  



KLARA-grupper 
Vi startar snart en ny Klara grupp i Gula villan här på skolans område. Gruppen är för barn med skilda 

föräldrar. För barn är en skilsmässa en stor förändring. Oavsett hur familjen fungerat innan 

separationen är livet som barnet känt det förändrat i grunden och det är mycket nytt som barnet 

behöver förhålla sig till. Skilsmässan väcker känslor, tankar, frågor och påverkar barnets relationer till 

föräldrar, syskon och andra viktiga personer. Även barn vars föräldrar varit skilda en längre tid kan 

behöva få dela upplevelser med jämnåriga i liknande situationer. 

I 10 år har vi samarbetat med familjeenheten och gruppledare är Therese E Johansson (från 

familjeenheten) och Lotta Högberg från Marieborgsskolan (TORA-Lotta).  

Gruppträffarna är på måndagar 14.00 – 15. 30 och det är kostnadsfritt. 

Gruppen består av 6 – 7 barn och det finns några platser kvar.  

Ni kan maila till ann-charlott.hogberg@vastervik.se eller ringa 072-2359790 (måndag – onsdag). 

Välkomna! 

 

Att tänka på inför sportlovet 
Om ni behöver ändra schema eller ert barn ska vara ledigt, vänligen meddela oss så att vi inte 

behöver oroa oss för varför ert barn inte kommer som planerat. Vi vill gärna veta i så god tid som 

möjligt förstås, så att vi också kan avbeställa mat och slippa matsvinnet. 

 

Nästa stängningsdag 
Nästa stängningsdag är den 18 mars. För att planera vår jourverksamhet behöver vi få veta senast 2 

mars om ert barn behöver omsorg den dagen. 

Ni meddelar till skolledarassistent Kathrin Artursson med namn, klass och fritidsavdelning, tider och 

eventuell specialkost. Ni kan ringa 0490-25 44 27 eller maila: kathrin.artursson@vastervik.se 

 

Så önskar jag er ett fint sportlov för er och era barn, om de är här på Marieborgsskolan eller 

hemma eller på annan plats! Med vänliga hälsningar Ann-Catrine Leicht, rektor Marieborgsskolan 
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