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TILL ALLA ELEVER
Nu närmar sig ett skönt jullov. Det har varit ett speciellt
år 2020 där ni elever har fått ta ett stort ansvar med att
hålla avstånd och vara hemma vid symptom. Ni har
varit duktiga, även om vi fått påminna er till och från.
Ni har kämpat på med läsning och matematik. Vi
kommer nu sammanställa era insatser och skriva ner
nya omdömen och mål. Dessa kommer vi tillsammans
med era vårdnadshavare att gå igenom på kommande
IUP-samtal.
Åk 6 får snart sina första betyg och nu de sista
veckorna har ni kämpat på för att få till det sista
underlaget för bedömning. Bra kämpat!
Under jullovet uppmanar jag er att vara försiktiga med
kontakter med andra människor. Det kommer
innebära att ni kanske får tillbringa mer tid med
familjen.
På baksidan finns en läsbingo som ni kan fylla i under
lovet. Se gärna en mysig film med era föräldrar eller
syskon, spela sällskapsspel eller kanske lite
korvgrillning.

På gång:
14/12 Vi firar lucia i klassen med
lussekatt och pepparkaka.
Jullov
Glöm inte skriva in era tider i TYRA
för fritids.
Terminen slutar 18 december
kl 11.00 Bussar går hem 11.10.
Skolstart måndag 11 januari kl 8.30.

INFORMATION TILL
VÅRDNADSHAVARE
Tack för förtroendet att ha era barn
hos oss denna termin. Det har varit en
annorlunda tid. Jag tycker ändå att vi
haft en god dialog kring elevernas
skolgång och när de har behövt vara
hemma.
Jag vill påminna er som
vårdnadshavare att under ledigheten
försöka minimera all social kontakt för
att minska smittspridningen.
Vi har hitintills varit förskonade från
smitta, dock har vi sista tiden börjat se
en uppgång med anhörigsmitta som
innebär karantän för eleven.
Jag vill be er som vårdnadshavare att se över era
barns kläder. Jag ser att många av de yngre
barnen saknar regnkläder och extrakläder, vilket
är nödvändigt att det finns på skolan, nu när
vädret är blött och lerigt.
Ni som har elever i åk 3 och åk 6 och som tänker
söka ledigt någon dag under vårterminen, måste
kommunicera detta med oss så det inte infaller
under nationella proven.
Hösten 2021 kommer läroplanen och bedömning
ändras och under våren kommer pedagogerna att
gå igenom materialet för att implementera detta
inför skolstart Ht-2021. Ni kan läsa mer om detta
på www.skolverket.se
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