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Informationsbrev till vårdnadshavare med barn på Montessoriskolan och 

Klöxhultsskolan. 

Hej! 

Vi vill med detta informationsbrevbrev uppdatera är om hur vi tänker på våra skolor i 

samband med att restriktioner och de flesta åtgärderna mot covid-19 togs bort den 9 februari. 

Lämning och hämtning utomhus  

Vi fortsätter med lämning och hämtning utomhus till och med v 9 inledningsvis. Detta för att 

vi vill se hur smittspridning ser ut efter sportlovet. Från v 10 hoppas vi att det ska gå bra att 

komma in på våra avdelningar men då enbart ifall trängsel kan undvikas. Fortsättningsvis vill 

vi att ni som vårdnadshavare då går utvändigt till respektive avdelning, skolans lokaler är 

alltså ingen passage för att gå mellan avdelningar då det pågår verksamhet här från tidig 

morgon till sen eftermiddag eller kväll. En sak man kanske inte tänker på är att skolan inte är 

en allmän plats. Vi är försiktiga med att ha många besökare i vår byggnad, ur 

säkerhetssynpunkt. Det gäller även skolans närmaste område under skol- och fritidstid.  

Från och med v 8 (sportlovet) har vi gemensamma öppningar och stängningar på fritids igen. 

Det innebär att barn med behov av fritidsplats 6.30-7.15 & 17.00-18.00 lämnas och hämtas 

på Växthuset (F-2) och Oasenklubben (3-6). 

Utvecklingssamtal och föräldramöten 

Vi tycker det är viktigt att kunna ha goda relationer med er vårdnadshavare och är angelägna 

om att ha ett gott samarbete. Vi fullt införstådda med att detta är något som försvårats under 

pandemin. Det gäller kanske främst vårdnadshavare till våra yngsta elever som påbörjat sin 

skolgång under pandemin. 

Vi kan dock se att vissa arbetssätt har fungerat bra t.ex. digitala utvecklingssamtal. Det har 

många gånger varit enklare att lyckas boka tider med er vårdnadshavare och samtalen har 

många gånger hållit en högre kvalitet då fokus varit på rätt saker. Samtidigt förstår vi att ni är 

många som gärna vill se hur det faktiskt ser ut inne i skolan för era barn. Det finns för- och 

nackdelar med båda typer av samtal. Vi kommer därför framöver använda oss båda 

alternativen vid utvecklingssamtal, det vill säga digitalt eller fysiskt utvecklingssamtal. 

 

 



Frånvaro och sjukdom 

Trots att restriktioner och rekommendationer tagits bort fortsätter smittspridning av covid-19. 

Det innebär fortsatt att friska barn ska vara i skolan och sjuka barn är hemma. Det innebär 

också att barn med symtom på covid-19 ska stanna hemma. För mer information se 

folkhälsomyndighetens hemsida. 

 

Nytt försäkringsbolag för olycksfallsförsäkring - Svedea 

Från och med 1 januari är det Svedea istället för Länsförsäkringar som kommunen har 

tecknat olycksfallsförsäkring med. Försäkringen gäller heltid för personer folkbokförda i 

Älmhults kommun till och med det år de fyller 20 eller slutar gymnasieskolan. För 

komvuxelever och barn/elever från andra kommuner gäller försäkringen under skol-

/verksamhetstid. 

Här kan du läsa mer om försäkringen 

 

På gång  

Onsdagen 16/3 har lärarna kompetensutvecklingsdag. Det är alltså ingen skola denna dag 

men fritids är öppet som vanligt. 

V.15 Påsklov. 

Inför sommaren 2022 vill vi informera om att Klöxhultsskolans och Montessoriskolans 

fritidshem är stängda v 28-31. Då har vi gemensam sommarsammanslagning i kommunen, i 

år är sommarsammanslagningen förlagd på Internationella skolan. Mer info om sommarfritids 

och Bökhultslägret (v24-25) kommer längre fram. 

 

Vi önskar alla ett riktigt skönt sportlov. 

 

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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