
 

 

 

 

 

 

 FÖRÄLDRARÅD 19/5 2021 

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 

• Det börjar lätta upp i samhället men faran är långt ifrån över än.  Vi måste hela tiden 
vara beredda på att vi kan drabbas av ett utbrott lokalt. I nuläget är det barn som börjar 
drabbas i högre grad än tidigare. Alltfler vuxna har nu fått sina vaccinationer vilket gör 
att smittotalen bland de äldre minskar. 
 

• Vi följer Region Sörmlands, 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 Vi följer 
hela tiden utvecklingen och är noga med att följa de direktiv som finns.  
 

• Vi har fortsatt stängt i våra lokaler för externa besökare. Gäller även matsalen.. 
 

• Vi är i stort sett klara med ombyggnationen. Återstår lite finputs och smärre 
justeringar. En slutbesiktning görs den 24/5. Vi har fått en betydligt bättre arbetsmiljö 
med nya fönster och fungerande markiser. Vi har levt i flera år med dragiga fönster 
som vi knappt har vågat öppna av oro för att de ska ramla sönder. Vi har haft 
fruktansvärt varmt inomhus under den varma årstiden och dragigt och kallt under 
vintern. Efter ombyggnationen har vi fått ett helt anna inomhusklimat.  
Vi har byggt om på småbarnsavdelningen så att vi numera har två avdelningar. De 
heter Solen och Stjärnan.  
 

• Vi har fått många uppskattande ord från föräldrar på förskolan efter att vi har infört 
Tyra. Roligt att höra att ni uppskattar det verktyget. Det är också väldigt uppskattat av 
förskolepersonalen som upplever att det underlättar för dem i deras dagliga arbete.  
 



• Ett fokusområde på skolan även kommande läsår är matematik. Vi kör Rik Matematik 
i F-klass och upp till åk 3,dvs så långt som materialet är utvecklat i nuläget. På 
förskolan jobbar vi med utgångspunkt från boken ”Matematikdidaktik i förskolan”. Ni 
har sett många konkreta exempel på detta på sociala medier och i Tyra-appen. 
 

• Vi kommer att under nästa läsår samarbeta med RF Sisu Sörmland gällande ökad 
rörelse under skoldagen. Vi håller på och upprättar en handlingsplan i detta syfte. 
Kickoff för denna satsning är inplanerad till den 24/9. Satsningen vänder sig i första 
hand till skolan men vi strävar efter att i möjligaste mån även involvera förskolan i 
detta.  
 

• Jag vill påminna om våra stängningsdagar den 14/6 och den 9/8. 
 

• Höstterminen på skolan börjar måndag den 16/8.  
 

• Jag vill passa på och tacka er alla för det här läsåret som börjar gå mot sitt slut. Det går 
fort när man har roligt.  
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