
 

 

 

 

 

 

 FÖRÄLDRARÅD 5/11 2020 

Detta möte bestämde vi i samråd med föräldrarådsrepresentanterna att det skulle 
genomföras utan att behöva träffas i ett fysiskt möte i dessa coronatider.  
 

Det har inte kommit in några frågor till föräldrarepresentanterna till detta möte: 

 

Skolans punkter 

• Tyvärr ökar spridningen av coronaviruset igen i vårt län vilket får till följd att vi får se 
över våra rutiner. Vi förbereder just nu en övergång till att all hämtning och lämning 
sker utomhus eller vid entréer. Detta kommer att ske så fort vi har ringklockor på plats 
vid våra entréer. Information kommer att spridas till alla berörda och anslag kommer 
att sättas upp.  

• Vi följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets råd: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-
utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-
sjukdomen-covid-19/ 
Extra viktigt i dessa tider att vi är uppdaterade och följer de råd som finns .Var rädda 
om varandra, inte för varandra!!! 

• Vi stänger vår matsal för externa besökare i nuläget. 

• Som ni säkert redan förstått så kan vi under rådande pandemi inte erbjuda den 
traditionsenliga luciakvällen på Näshultagården. Det kommer inte heller att finnas 
möjlighet att närvara på vår terminsavslutning den 18/12. Vi försöker skapa fina och 
minnesvärda firanden för våra barn och elever inom ramen för det som vi kan göra.  

• Under stängningsdagen den 28/10 genomfördes en utbildning i matematik för 
förskolan och fritids på Mälardalens högskola. Den var väldigt uppskattad och mycket 
lärorik!. Vi har fått kunskaper och verktyg att jobba vidare med i syfte att skapa röda 
tråden i matematik från ettåringar upp till åk 6.  

• Ombyggnaden av vår skola börjar närma sig. Den är framskjuten och planerad start är 
i samband med jullovet. Vi återkommer med mer info så fort vi får mer detaljer kring 
vad som ska ske och när det är planerat. Räkna med att det kan komma att bli en del 
stök och bök under tiden det pågår MEN det kommer att bli så bra när det är klart.  

• Vi gör en satsning på vårt kommunikationsverktyg Infomentor på skolan. Det kommer 
att innebära utökade möjligheter för kommunikation mellan skola och vårdnadshavare. 
Vi återkommer med mer information kring det och hur det kommer att fungera. 



Torsdag den 7/1 2021 är en stängningsdag för hela skolan. Vårterminen startar fredag den 
8/1 2021.   
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