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Rektorsbrev för april 2020 

Hoppas att ni haft en fin Valborgshelg, om än lite annorlunda. Ingenting är sig likt just nu i den 

svåra tid som vi befinner oss i. Vi är tacksamma att vi får fortsätta vår verksamhet där skolan 

får möjlighet att undervisa våra elever, era barn. Där fritids får fortsätta sin viktiga 

verksamhet. Det är av stor vikt för eleverna, barnen och ungdomarna att få trygghet och 

stimulans i sin vardag, att rutiner får möjlighet att fortgå. Jag är glad att jobba inom skolan där 

jag får göra skillnad tillsammans med Steningehöjdens duktiga personal. En personalgrupp som 

ständigt strävar efter att ge våra elever utmaning och lärande. Det är svårt och vi befinner oss 

alla i olika situationer. Det kan finnas oro hemma kring äldre i riskgrupp, kring föräldrar som 

kanske blir av med jobb, eller oro av annat slag. Då är det extra viktigt med rutiner som ger 

trygghet och att det finns trygga vuxna som ser och kan lyssna. Ingen av oss vet vart detta ska 

ta vägen, det finns inga svar. Vi vet bara att vi måste fortsätta följa de rekommendationer som 

kommer från Folkhälsomyndigheten.  

 

Det gör mig glad att se att vi nu är tillbaka i vanliga siffror när det gäller sjukfrånvaro. Under 

ett par veckor i mars hade vi många elever borta, men även personal. Under veckan som gick var 

vi fler vuxna åter och majoriteten av våra elever var också åter. Låt oss hoppas att det 

fortsätter så! Det är avgörande för våra elever att de är i skolan så att de får det stöd och den 

utbildning de har rätt till. Undervisningen i skolan kan inte ersättas av hemarbete, även om jag 

förstår att ni föräldrar gör ert bästa för att era barn ska jobba och följa skolarbetet. Jag 

hoppas också att ni föräldrar håller er friska och att era nära och kära mår bra.  

 

Det gör mig också glad att ni föräldrar följer fritids önskan om att hämta och lämna era barn 

utomhus  Varmt tack för visad förståelse. Jag skulle vilja framföra en önskan att ni föräldrar 

som hämtar och lämnar era barn vid lastkajen inte fortsätter att göra så. Ni som parkerar där 

står i vägen om det skulle komma en transport med varor. Jag är medveten om att situationen är 

svår just nu i sluttampen av vårt bygge, svårt med parkeringar och långt att gå runt. I höst 

hoppas jag att det blir lättare. Jag vill be er om att inte parkera vid lastkajen. Gå gärna in 

på skolgården och hämta där. Tack för visad förståelse!  
 

Viktiga datum framöver: 

 Torsdagen den 21 maj är det Kristihimmelsfärd, skola och fritids har stängt. Fredagen 

den 22 maj är det lovdag från skolan, men fritids har öppet.  

 Skolavslutning är onsdag den 10 juni. Det kommer att bli en annorlunda avslutning där 

varje klass har sin egen i respektive klassrum. Detta kunde ni läsa om i brevet vi skickade 

ut från Barn och ungdomsförvaltningen. Vi återkommer med tider!  

 Fritids har stängt för planeringsdag fredag den 12 juni.  

 Fritids har stängt för planeringsdag måndagen den 10 augusti.   

 Skolan börjar igen efter sommarlovet måndag den 17 augusti. Det kommer mer 

information om klockslag och annan info när vi närmar oss sommaren. På högstadiet hade 

vi förra året välkomstsamtal med mentor, elev och vårdnadshavare. Detta var uppskattat 

och vi återkommer med mer information kring detta.   

  

Med önskan om en fin vårmånad - Helena 


