Till alla föräldrar/vårdnadshavare på Katarinaskolan

2020-11-16

Vi håller ut. Vi håller i.
Det är fem veckor kvar på höstterminen och vi planerar för de sista veckorna och betygsättningen.
Pandemin påverkar oss i ännu högre grad än tidigare och vi har gjort ytterligare förändringar i
verksamheten, men vi kan stolta konstatera att vår undervisning fortsatt håller hög kvalitet. Det är
glädjande att vi inte har någon smittspridning på skolan och frånvaron, både gällande elever och
vuxna är i princip normal. Folkhälsomyndigheten har ju också presenterat data som visar att barn
fortsatt utgör en liten andel av de rapporterade covid-19-fallen i Sverige och att lärare inte har en
högre risk för att diagnostiseras med covid-19 jämfört med andra yrkesgrupper. Det är dock viktigt
att vi fortsätter att vara noggranna och hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma när man
är sjuk.
Våra förstärkta anpassningar
• Vi har sedan höstlovet övergått till att allt som inte är direkt undervisning sker digitalt/på
distans, så möten mellan oss vuxna sker via Teams.
• Vi har inte samlingar på Slotts eller andra aktiviteter som innebär att vi samlar många
elever eller blandar grupper utöver ordinarie schema.
• Idrotten sker utan ombyte för att ingen trängsel ska ske i omklädningsrummen.
• Vi kommer att ha klassvaria i större utsträckning och en del elever får göra varia på egen
hand/valfri tid. Våra stödgrupper fortsätter och en del elever är kallade till för att t ex göra
ett prov eller komma ikapp. Observera att det är obligatorisk närvaro på dessa pass. Mer
information finns i veckobrevet Laetitia på SchoolSoft. Hör av dig till ditt barns
klassföreståndare om du undrar vad som gäller ditt barn.
Det är verkligen viktigt att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom och att boka test
omgående via 1177. Vi på skolan vill veta om ert barn har konstaterad smitta av Covid-19. Vi är ju
alla skyldiga att smittspåra och informera de som vistats i närheten. Vi lämnar inte ut information
om vem som blivit sjuk, men klassen informeras om att en elev har konstaterad smitta.
Skolinspektionen genomför en förenklad granskning av hur ett antal grundskolor arbetar för att
möta de utmaningar som den rådande pandemin medför. Katarinaskolan är en av de slumpvis
utvalda skolorna och förra veckan intervjuades några elever samt skolledningen. Vi ser fram emot
att få rapporten inom kort.
Ni är alltid välkomna att höra av er med synpunkter och
frågor till rektor@katarinaskolan.se
Hjärtliga hälsningar från rektor Jacobina
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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.

