Påsklov!
Nu stundar ledighet och paus från skolarbete. Välförtjänt för hårt arbetande elever och
lärare samt övrig personal.
Smittspridning och distans. Tyvärr ökar smittan just nu. I veckan fick vi information om
att det var sammanlagt 3 elever i årskurs nio som har testats positivt för Covid-19. I
årskursen är det många som umgås över klassgränserna Vi ser att de som är sjuka tillhör
en grupp som umgås mycket med varandra och att de inte alltid är noga med att hålla
avstånd. Därför beslutade skolledningen att årskurs nio har distansstudier de två sista
dagarna före påsklovet.
Vädjan. Lovet blir en paus från att samlas i skolan och innebär därmed att eventuell
smittspridning stoppas, men vi befarar att det kan bli en ökad risk för smittspridning
när alla kommer tillbaka efter lovet. Som det ser ut nu planerar vi inte för
distansundervisning, men vi vädjar till er som eventuellt kommer att hamna i situationer
där ni inte kan undvika trängsel att ni stannar hemma under vecka 14 och följer
skolarbetet på distans hemifrån.
Skåpen. Ni elever bidrar till minskad smittspridning bland annat genom att ni bär
ert skolmaterial. Det gör stor nytta att vi tagit bort skåpen. Eftersom smittspridningen
inte minskat i samhället kommer det att dröja innan vi ställer tillbaka skåpen. Nu är ju
våren här, så ni slipper släpa på tunga och stora jackor efter lovet, vilket underlättar
något.
Skolavslutning m.m. Arbetet med att planera nästa läsår pågår och efter påsklovet
kommer vi också att börja planera för skolavslutningen och annat inför terminens slut.
Vi arbetar för att få ett så fint avslut på terminen som möjligt utifrån de begränsningar
som pandemin innebär.
Skolgården. I sommar planerar vi för en del renoveringar, bland annat en förändring av
skolgården. Bollspelandet ska flyttas så att man på ett tryggare sätt kan ta sig till och
från Prima. Vi vill skapa en skolgård där man både kan röra på sig och exempelvis sitta i
solen och ta det lugnt. Det kommer att krävas en del resurser för detta. Bland annat ska
cykelställen flyttas. Om det är någon av er föräldrar som vill bidra ekonomiskt eller med
andra resurser till detta så är det mycket välkommet!
Hjärtliga hälsningar och en önskan om ett fröjdefullt, men smittsäkert påskfirande
Jacobina Silén, rektor
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

