
Nordalsnytt mars 2021 
Nu närmar sig ett efterlängtat påsklov för eleverna. Våren har varit tuff för många på grund av 
sjukdom och olika lärare i klassen. Vi ser ni att antalet bekräftade covidfall ökar på skolan och i 
kommunen och vill därför uppmana att följa restriktionerna nog och hålla nere antal kontakter så 
mycket det går. 

Symptom = önskad testning 

Om ert barn är hemma för symptom Vill vi att ni gör covidtest på barnet för att snabbare få svar samt 
att minska risken att få in eventuell smitta på skolan. Det är även vanligt med lätta symptom vid 
covid därför är testning viktig. 

Nationella prov 

Årskurs 3 är nu i full gång med nationella prov. Årskurs 6 kommer få göra bedömningsprov för att vi 
ska ha underlag för betyg och bedömning i ämnet utifrån nationella riktlinjer. 

Vi håller även på med olika överskolningar med del klasser som ska byta skola eller stadie kommande 
läsår.  

BAD 

Under veckorna efter påsk kommer eleverna att ha simundervisning. Det kommer variera antal besök 
utifrån behov och årskurs. 

Sjukanmälan 
Ni som vårdnadshavare måste sjukanmäla ert barn VARJE dag. Anmäl gärna genom sms, men glöm 
inte skriva Namn, klass och anledning till frånvaron. 

Sjukanmälan görs på nummer: 

073-305 81 93 

Språkbruk 

Under vårterminen har vi på olika sätt uppmärksammat ett ökat problem med ovårdat språk 
hos flera elever. Vi har därför gjort riktade insatser med samtal och diskussioner kring 
användandet av dssa ord samt pratat med både de som känt sig utsatta och de som 
använder dessa ord. Jag vill gärna att ni pratar med era barn hemma om vikten av ett bra 
språk mot varandra både i leken och på lektionen.  

Vi har jobbat för ett gott språkbruk under många år och anser att det är ett mycket viktigt 
ämne för att motverka kränkningar eller mobbing. 

/ Camilla Berglöv-Hermansson, rektor 

 

 


