
 
Klöxhultsskolan, Montessoriskolan 
  2022-01-11 
Elisabeth Lindén rektor 
Fredrik Ljung rektor 
 

Informationsbrev till vårdnadshavare med barn på Montessoriskolan och 

Klöxhultsskolan. 

Hej! 

Nytt år och en ny termin! Vi hälsar alla elever välkomna tillbaka efter jullovet och hoppas att 

alla haft en skön ledighet. 

Även om det nu är vårtermin dröjer det säkerligen innan våren är här. Det är fortfarande 

mörkt på morgon och eftermiddag, vi uppmanar därför till att ni utrustar era barn med reflexer 

när de tar sig och från skolan.  

Covid-19 

Innan jullovet informerade vi att vi hade en del elever som testat positivt. Vi vet också att en 

del elever och familjer testat positivt under jullovet. Vi utgår från att det kommer vara så 

inledningsvis denna termin. Vi uppmanar alla till att vara uppmärksamma på symtom och 

följa folkhälsomyndighetens rekommendationer. På skolan och våra fritidshem gäller fortsatt 

att lämning och hämtning sker utomhus, vi vill alltså inte att ni vårdnadshavare går in i våra 

lokaler såvida det inte handlar om möten som personal på skolan bjudit in till. 

På skolan vidtar vi åtgärder som är möjliga för att förhindra smittspridning, det handlar bland 

annat om att hålla god handhygien, glesa ut i våra lokaler, mer utomhusvistelse. Absolut 

viktigast är att vara hemma vid sjukdom och symtom på covid-19. Det samma gäller för vår 

personal, det kan därför innebära att ditt barn ibland kommer möta en vikarie. Det är då i 

huvudsak personal på skolan som vikarierar. Då personal är frånvarande kan det handla om 

familjekarantän eller annan frånvaro som inte är kopplad till covid-19. 

Föräldramöten och utvecklingssamtal 

Eventuella föräldramöten kommer antingen ske digitalt eller skjutas på framtiden. 

Utvecklingssamtal hålls fortsättningsvis digitalt på samma sätt som under höstterminen.  

På gång 

Under jullovet har vi gjort ljudanpassningar i en del av våra undervisningslokaler, vår 

ambition är att fortsätta med ljudanpassningar i fler lokaler framöver. Vår förhoppning är 

också att under året rusta upp delar av vår skolgård.  

Vi påbörjar arbetet för att ta emot nya elever i förskoleklass men även övergång mellan 

årskurs 3 och årskurs 4 samt mellan årskurs 6 och årskurs 7. Vårdnadshavare till elever i 



årskurs 3 kommer få information om våra rutiner vid övergång, samt information om 

nationella prov, innan sportlovet. Till de nya klasserna tas hänsyn till olika faktorer. Vi bildar 

klasser utifrån pedagogiska och sociala behov, alltså inte enligt önskemål. 

Nationella prov kommer igång under början på vårterminen för årskurs 3 och årskurs 6. 

Under perioden för nationella prov är vi väldigt restriktiva med att bevilja ledigheter.  

Under snar framtid kommer uppdaterad broschyr för Montessoriskolan & Klöxhultsskolan 

skicks ut eller läggas ut på bloggar. 
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