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Hej alla elever och vårdnadshavare.
Nu har det nya läsåret verkligen kommit igång på
Kalmarsundsskolan. Detta läsåret är ett år fullt av planering
inför vad som komma skall 2021 med Tallhagsskolan för
högstadiet och ombyggnation av Kalmarsundsskolan.
Ombyggnation Kalmarsundsskolan

Angående ombyggnationen av Kalmarsundsskolan, Skutan, dvs nuvarande
årskurs 4-9, har följande presenterats vid projekteringsmötena med ansvarig
fastighetsförvaltare. Det blir nya golv, tak och innerväggar. Det blir ny
ventilation med styrning från varje rum, ny el, nya vattenledningar,
radiatorer och toaletter samt nytt brandlarm.
Ombyggnationen kommer ske i fyra etapper och vi kan hålla 12 klassrum öppna
för undervisning under ombyggnationen. Att bygga i fyra etapper fungerar bra
utifrån hur byggnaden är konstruerad med tekniken.
Elever och personal kommer att behöva flytta och använda de rum som blir
klara efterhand. Det kommer att bli stökigt för oss alla under tiden för
ombyggnation, men vi hoppas att ni alla har överseende med detta då det
kommer bli fantastiskt bra. Vi ska göra allt vad vi kan för att försöka
underlätta för elever och personal under pågående ombyggnation.

Nationella prov

I höst ska de nationella proven genomföras igen. De nationella
proven är ett stöd för att likvärdigt och rättvist göra bedömningar och sätta
betyg på en elevs kunskaper. I grundskolan genomförs
nationella prov i årskurs 3, 6 och 9. De nationella proven består av delprov.
Vissa delprov ska genomföras på ett specifikt datum och andra prov ska
genomföras någon gång under en provperiod.

Covid-19

Angående Corona, Covid-19, så fortsätter Kalmarsundsskolan och Kalmar
kommun att följa de rekommendationer som ges av Region Kalmar län,
Folkhälsomyndigheten, Utrikesdepartementet och Skolverket.

Sista ordet

Avslutningsvis skickar jag med följande tänkvärda
ordspråk…”Begränsa inte dina utmaningar, utan utmana dina
begränsningar!

Med vänliga hälsningar! // Rektor Uffe
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