Till alla föräldrar/
vårdnadshavare
på Katarinaskolan

Nytt läsår – nya kunskaper!

Äntligen är det dags för skolan att fyllas av elever, lärare, lektioner, samtal, lek och en
massa annat. Det ska bli roligt, särskilt nu när vi tagit oss igenom en sommar med
ventilationsbyte i vårt hus Prima, på Nedre Slottsgatan.
Vi kommer förstås fortsättningsvis arbeta och ta vårt ansvar för att minska
smittspridningen av Coronaviruset:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Alla elever och personal ska stanna hemma vid minsta förkylningssymptom.
Vi uppmanar och påminner på olika sätt om handtvätt och att hålla avstånd.
Schemat är anpassat så långt det går så att eleverna inte börjar och slutar samtidigt i samma
korridor.
Lärarna kommer i den mån det är möjligt i god tid före lektionen och möjliggör att gå in i
klassrummet före lektionsstart för att minska trängsel i korridorerna.
Alla elever tvättar händerna före lektionerna i bild, hemkunskap, musik och slöjd.
Vi kommer inte att ta några klassfoton, utan endast porträtt
Inga samlingar eller aktiviteter för mer än två klasser samtidigt
Inga skolresor/klassresor
Inga studiebesök som innebär resa med kollektivtrafik
Lägerskolan i åk 6 på Alnäs blir utan övernattning
Inga discon
Föräldramöte i åk 6: två klasser i på Slotts och två klasser i aulan.
Inga föräldramöten i årskurs 7-9
Vi avvaktar med skolrådsmöten
Vi avvaktar med beslut gällande prao, utvecklingssamtal m.m.
Om vi möter elever med symptom kommer vi genast be dem åka hem och föräldrarna meddelas via
mail.

Några påminnelser:
- Schoolsoft är ett viktigt arbetsredskap mellan skolan och eleverna, samt en länk
mellan skolan och er föräldrar. Det är därför viktigt att ni regelbundet går in och
håller er informerade. Sjukanmälan sker enklast direkt i appen. Vill du ha hjälp med
inloggning eller annat, så kontakta Annette: kansliet@katarinaskolan.se
-

Under våren fick hela vårt samhälle erfara på ett eller annat sätt hur det är att
arbeta på distans. För de elever på Katarinaskolan som inte kunde vara i skolan var
det tydligt hur viktig skolan är, både för lärandet och för vårt behov av att träffa
varandra. Vi har alltså fått ytterligare ett bevis på att lektioner gör skillnad, och det
är anledningen till att vi är restriktiva med ledigheter på Katarinaskolan och vi
beviljar inte ledigt för vanliga semesterresor.

Vår skola prioriterar hög lärartäthet, vilket gör att det finns behov gällande det materiella.
Bidragen från er föräldrar är mycket betydelsefulla! Hjärtligt TACK! Det gör att vi kan ge
eleverna lite guldkant vid festliga tillfällen och lite annat roligt. Om någon har en soffa eller
fåtölj som ni tänkt göra er av med så tar vi tacksamt emot möbler.
Hjärtliga hälsningar från
Jacobina Silén
stolt rektor på Katarinaskolan

Telefon: 018-580 88 41
Adress: Nedre Slottsgatan 8

Jacobina Silén, rektor Katarinaskolan
Mobil: 0723 95 30 23

e-post: rektor@katarinaskolan.se
Postadress: Box 1219, 751 42 Uppsala

Om du vill skänka en gåva kan använda skolans bankgiro 5878-2152 eller Swish 123 440 3051.

