Till alla föräldrar/
vårdnadshavare
på Katarinaskolan

Nu är vi igång!

Terminen har börjat bra och jag upplever en god stämning bland eleverna. Jag har haft förmånen att
vikariera lite i våra nya sexor och det är verkligen roligt att lära känna dem. Vi har fortfarande en
del saker att göra efter ventilationsbytet: Vi ska bland annat måla cafeterian och elevernas nya
vilrum.
Jag vill åter påminna om vikten av att hålla i gällande restriktionerna för att minska
smittspridningen av Coronaviruset:
o Alla elever och all personal ska stanna hemma vid minsta förkylningssymptom.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att alla med Covid-liknande symptom ska testas.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/augusti/barn-ochunga-med-symtom-pa-covid-19-rekommenderas-pcr-testning-for-snabbare-atergang-till-skolan/
Vi på skolan vill gärna veta om ert barn har Covid eller inte. Det skapar trygghet att veta och
minskar risken för ryktesspridning. Om någon elev kommer till skolan med symptom
kommer vi genast be dem åka hem och föräldrarna meddelas omgående.
o Vi uppmanar eleverna att gå eller cykla till skolan och att vara ute så mycket som det går.
Rörelse och frisk luft kan också bidra till att elevernas förmåga att koncentrera sig ökar och
de lär sig mer.
o Vi uppmanar och påminner på olika sätt om handtvätt och att hålla avstånd. Alla elever
tvättar händerna före lektionerna i bild, hemkunskap, musik och slöjd.
Vi arbetar för att minska trängsel: Vi ber eleverna att vara ute och lärarna kommer i den mån det är
möjligt i god tid före lektionen så att eleverna kan gå in i klassrummet före lektionsstart.
Vi tar inte emot besök på skolan och utvecklingssamtalen blir i första hand via länk. Vi har inga
samlingar eller aktiviteter för mer än två klasser samtidigt, inga resor som innebär resa med
kollektivtrafik, ingen prao under höstterminen.
Uppsala kommun informerar alla vårdnadshavare om följande:
Hjälp till att stoppa smittan- Nu finns möjlighet till provtagning.
Nu kan barn från årskurs 4 och uppåt testas för att se om de har en pågående covid-19-infektion. Det är smittskyddsläkaren i
Region Uppsala som rekommenderar att alla från årskurs 4 och äldre testas om de har symtom som skulle kunna bero på covid19, som förkylning, hosta, feber och ont i halsen. Det är viktigt för att kunna upptäcka fall tidigt och sätta stopp för att smittan
sprids till andra.
Gör så här: Du som vårdnadshavare bokar tid åt ditt barn genom att gå in på 1177.se. Klicka här.
Du behöver ha e-legitimation. Om du inte har e-legitimation kan du kontakta din vårdcentral för att få hjälp att boka. Provet är
gratis och görs på Kungsgärdets vårdcentral i Uppsala. Läs mer om vårdcentralen här.
Det här händer efter provtagning:
• Om testet visar att barnet har covid-19 ska barnet stanna hemma. Du kommer att bli kontaktad av vårdpersonal som ger
instruktioner.
• Om testet visar att barnet inte har covid-19 och barnet är sjukt ska barnet stanna hemma tills det har tillfrisknat, som vid all
sjukdom.
Om du har frågor om provtagningen kontakta 1177 vårdguiden.
Hälsningar. Christina Stenhammar, tillförordnad grundskolechef

Pandemin får ofta konsekvensen att det som är roligt och ett avbrott i vardagen måste ställas in.
(Exempelvis discon, klassresor och prao.) Vi hoppas kunna ordna andra typer av guldkant till våra
elever under terminen. De ekonomiska bidragen från er föräldrar är då väldigt betydelsefulla.
Hjärtliga hälsningar från rektor Jacobina

Jacobina Silén, rektor Katarinaskolan
Telefon: 018-580 88 41

Mobil: 0723 95 30 23

e-post: rektor@katarinaskolan.se

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

