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Välkommen tillbaka till en ny termin och god fortsättning på det 

nya året! 

 
Vi hoppas att ni alla haft fina lediga dagar under jullovet! Vi ser fram emot en ny 
termin tillsammans med era barn, våra elever.  
 
Corona-läget har som alla förmodligen både läst och hört om fortsatt med höga sjuktal 
och många har varit sjuka under jul- och nyårsveckorna. För oss i skolan är det viktigt 
att vi alla fortsätter att hjälpas åt för att tillsammans göra det möjligt för våra elever att 
vara i skolan.  
 
Vi är tacksamma för det goda samarbete vi haft kopplat till covid-19 med er under 
snart två år. Vi förstår att det har varit svårt för er att få livspusslet att gå ihop och vi 
uppskattar verkligen allt ni gör för att våra elever ska vara hemma med milda 
symptom, testa sig och följa de rekommendationer som finns.  
 
Vi fortsätter vårt arbete med att tvätta händerna, hålla avstånd i så stor utsträckning 
som det är möjligt, att vara utomhus så mycket vi kan. Ja, helt enkelt att hålla i de 
rutiner vi arbetat fram under de senaste åren. Vi fortsätter också att hämta och lämna 
utomhus på fritids och är glada för att ni hjälper oss i arbetet med detta.  
 
Kom ihåg att höra av er till ert barns skola om ert barn testats positivt för covid-19 
eller om det är så att ert barn är hemma i hemkarantän. På så sätt kan vi följa eventuell 
smittspridning och med hjälp av Regionen fatta beslut som kan vara nödvändiga.  

 
Tveka inte att höra av er till skolan om ni har några funderingar. För frågor kring 
covid-19 hänvisar vi till 1177 och Regionen.  

 
Med vänliga hälsningar  
 

 
                             Caroline Fiebig                 Ewa Myhrén 

Rektor       Grundskolechef 
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