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Informationsbrev till vårdnadshavare med barn på Montessoriskolan och
Klöxhultsskolan.
Hej!
Vi börjar närma oss jul och med detta informationsbrev vill vi informera lite om vad som är på
gång framöver i skolan. Att vi närmar oss jul innebär också att det är kyligare och mörkare.
Därför vill vi passa på att påminna om varmare kläder men också reflexer och cykellysen.
Tänk också på att det en del dagar kan vara väldigt halt vissa dagar, både när ni och era
barn cyklar hit men även för er som kör bil. Vi ber er vara särskilt uppmärksamma i trafiken i
samband med lämning och hämtning på skolan. En stark rekommendation till er
vårdnadshavare som lämnar med bil när det snöar är att borsta bort snö på samtliga bilrutor
så att ni faktiskt ser när ni kör och ska parkera.
Covid – 19 - restriktioner
Vi har fortsatt en pandemi även om vissa restriktioner hävts. Fortsatt gäller att vara
uppmärksam på symtom och stanna hemma vid sjukdom och symptom. Vid uppvisande av
symtom ska man testa sig för Covid-19, detta gäller för barn från förskoleklass och uppåt.
För återgång till skola gäller att man är frisk och inte uppvisar symtom.
Vi vet att jullovet är en tid då många reser och träffar andra människor med bakgrund av
detta samt ökad smittspridning kommer vi fortsätta med lämning och hämtning utomhus. Vi
vill fortsättningsvis inte att vårdnadshavare kommer in i skolan. Vi är fullt medvetna om att
den dagliga kontakten med personal blir lidande. Har ni frågor eller funderingar uppmanar vi
till att ta kontakt med klassföreståndare/mentorer eller personal på fritidshemmen via mail
eller genom att ringa till skolan.
Frånvaroanmälan
När ditt barn är frånvarande från skolan ska detta anmälas till både fritids och skola.
Frånvaro på fritids anmäler du via IST Lämna/hämta appen. (IST Home). Ladda ner där du
hämtar appar. Vi ser att många vårdnadshavare inte lägger in tider här. Det blir då svårt för
oss att planera verksamheten och att veta ifall era barn ska vara på fritids eller ej. Frånvaro i
skola anmäler du via skolportalen på Älmhults kommuns hemsida.
Vår förhoppning är att dessa frånvarosystem ska bli sammankopplade men i dagsläget är de
dessvärre inte det.

Observera att detta inte gäller ledighetsansökan, för att ansöka om ledighet använder ni
kommunens e-tjänster. Det är då viktigt att båda vårdnadshavare ansöker om ledighet, alltså
varsin ansökan per barn och ledighet.
Sociala medier
Det har kommit till vår kännedom att det cirkulerar en del gruppchattar som vårdnadshavare
skapat. Vi rekommenderar att frågor som handlar om era barns skolgång och skolfrågor i
övrigt lyfts först med mentor eller klassföreståndare och i andra hand med rektor. Oftast är
det här i skolan man kan få svar på de frågor som rör elevers skolgång.
På gång
Under v 49 hoppas vi att vår nya näthinderbana kommer på plats på skolgården ifall vädret
tillåter det. Det innebär en del maskiner och transporter till och från skolgården. Entreprenör
ansvarar för säkerheten runt arbetsplatsen.
Någon gång efter årsskiftet ska ventilationen på skolan renoveras och bytas ut. Detta
kommer innebära att eleverna periodvis kan komma att ha sin undervisning i tillfälligt
klassrum precis som under renoveringen.
Julavslutning
Den 21/12 slutar eleverna i samband med lunch. Alla elever äter lunch denna dag
tillsammans med personal, efter lunch och rast är det fritidstid för del elever som har angett
behov av fritids denna dag. Vi har ändrat denna matsedel på avslutningsdagen efter
önskemål. Det kommer serveras tomtegröt och skinksmörgås.
Bussar för skolskjutselever går hem kl 12.40.
Vi påminner om stängningsdag på fritids den 10/1.
Eleverna hälsas välkomna tillbaka till ny termin den 11/1-22.

God Jul & Gott nytt år
Avslutningsvis vill vi passa på att tacka för den här terminen och önska alla en riktigt God Jul
och Ett Gott Nytt År.
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