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Informationsbrev till vårdnadshavare med barn på Montessoriskolan och 

Klöxhultsskolan. 

Hej! 

Skola och fritids har nu varit igång ett tag. Det har varit en bra skolstart och det är härligt att 

se alla elever tillbaka efter sommarlovet. Med detta brev vill vi informera er vårdnadshavare 

om Covid-19 och IST/Skolportalen. 

Covid – 19 

Vi har fortsatt en pandemi och som vi tidigare informerat är det endast elever och personal 

som får komma in i våra lokaler i dagsläget. Lämning och hämtning sker alltså utomhus. Det 

betyder att vi inte heller vill att ni passerar igenom vår huvudentré. Vi förutsätter att alla 

respekterar detta. 

Vi vill också göra er uppmärksamma på att restriktioner som gäller i samband med 

uppvisande av symtom. Detta är nationella rekommendationer som vi alla har ansvar för att 

följa. Vid uppvisande av symtom rekommenderar vi pcr-test. För återgång till skola gäller att 

man är frisk och inte uppvisar symtom. 

IST/Skolportalen 

Inför läsåret skedde en del nyheter när det gäller e-tjänster i Älmhults kommun och 

utbildningsförvaltningen. På kommunens hemsida hittar ni skolportalen, ni kommer dit genom 

att klicka här alternativt skriva in adressen i webbläsare, www.almhult.se/skolportalen. Här 

kontrollerar du som vårdnadshavare att du lämnat korrekt uppgifter till skolan samt håller 

dem uppdaterade under läsåret. Inloggning sker med mobilt BankID. Här anmäler du till 

exempel frånvaro, lämnar schema till fritids, fyller i personbladet, ansöker om ledighet och 

följer ditt barns omdömen. Ifall ni inte fyllt i dessa uppgifter ännu uppmanar vi er att göra 

detta omgående. 

Dessvärre fungerar inte alla tjänster tillförlitligt. Anledning till detta är att leverantören, IST, 

inte lyckats leverera utlovade tjänster på ett funktionellt sätt. Det här skapar tyvärr bekymmer 

för er som vårdnadshavare och för oss som arbetar i skola och på fritids. Med anledning av 

detta ser vi det som tvunget att ha analog back up på en del tjänster. Vi vill därför att ni 

vårdnadshavare fyller i bifogade filer och lämnar till ert barns mentor/klassföreståndare 

senast fredagen 10/9. När det gäller frånvaroanmälan gäller fortsatt att ni anmäler frånvaro 

https://www.almhult.se/sv/utbildningbarnomsorg/skolportalen.4.455ef1e717941d9e6bb1f8f2.html


på fritids i appen IST Skola. Frånvaro i skolan ska anmälas via skolportalen, här upplever vi 

att det inte fungerar tillförlitligt. Vi vill därför att ni som vårdnadshavare även frånvaroanmäler 

ert barn via mail till mentor. Har ni frågor kring IST/skolportalen skickar ni dessa till 

utbildning@almhult.se, ange i ämnesraden att ditt ärende handlar om IST. 

Vi är fullt medvetna om att det kan upplevas rörigt för er som vårdnadshavare vilket vi 

beklagar. Att de nya it-tjänsterna inte fungerar beror alltså på att felen ligger hos leverantör 

och inte lokalt på den enskilda skolan eller hos utbildningsförvaltningen. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Elisabeth Lindén, rektor    Fredrik Ljung, rektor 
0476-555 06    0476-555 02 
elisabeth.linden@almhult.se  fredrik.ljung@almhult.se 
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