
 

 

 
 

 

 
Funkaboskolan      

Adress  │ Besök Jägarevägen 1, 393 50 Kalmar 
Tel 0480-45 00 00 vx │kerstin.espelund@kalmar.se  

 

 
Handläggare Datum  

Kerstin Espelund 10 2021-01-29  
0480-45 32 05 

 

 
Funkaboskolan - Skolan där trygghet  
och kunskap ger dig framtidstro 
Månadsbrev februari 2021 

Vårdnadshavares syn på verksamheten 
Vi på Funkaboskolan är oerhört angelägna om att ni som vårdnadshavare  

besvarar enkäten som Utbildningsförvaltningen skickar ut. Den är ett viktigt  

underlag för oss på Funkaboskolan i vårt arbete tillsammans med er nu och  

framöver. Du har möjlighet att svara på enkäten under veckorna 3-9.  

Länk till enkät för samtliga vårdnadshavare i grundskola, grundsärskola och  

fritidshem: https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=31e943bc47c7 

  

  

Sportlovet 2021 
Sportlovet 2021 infaller vecka 8, detta år den 22-26 februari. 

Sportlovsskola för elever i åk 6-9 erbjuds vecka 8. 

Mer information får du av ditt barns klasslärare/handledare. 

 

En synnerligen speciell tid  
Tänk att vi alla nu är med om något som ingen av oss har erfarenhet av, en 

unik situation helt enkelt som kräver unika beslut och handlingar. Pandemin 

fortsätter vilket innebär att vi fortsätter 

• Stanna hemma vid sjukdom 

• Håll avstånd till varandra 

• Tvätta händerna ofta, nys och hosta i armveck. 

• Blir du sjuk vill vi att du testar dig för Covid-19 

 

När ska eleven vara hemma från skolan?  

Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa, med ett eller 

flera av följande symtom: 

• hosta 

• feber 

• andningsbesvär 

• nästäppa 

• halsont 

• huvudvärk 

• illamående 

• värk i muskler och leder 

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=31e943bc47c7
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Vissa kan även få magknip och diarré. Det är också vanligt att inte känna 

lukt och smak. 

Om någon i familjen där barnet bor testat positivt ska barnet vara hemma. 

Barn från och med förskoleklass rekommenderas att lämna prov för Covid -

19. Ring 1177 för rådgivning och bedömning om barnet bör testas. 
 

När kan eleven komma tillbaka till skolan? 

Vid negativt Covid-19 test kan eleven komma tillbaka till skolan trots lind-

riga symtom. Har inget prov tagits rekommenderas eleven stanna hemma så 

länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Har barnet fort-

farande lindriga symtom som torrhosta och lätt snuva och det har gått sju 

dagar sen insjuknandet kan barnet återgå till skolan. 

Vid positivt Covid-19 test följer man de instruktioner som lämnas i samband 

med provsvaret. 
 

Åk 7-9  
Fokustid 

Normalt sker fokustid (läxhjälp) 2 ggr i veckan, men så länge som rekom-

mendationerna är att vi ska jobba för att hålla distans och undvika att blanda 

nya grupper kan vi inte genomföra fokustid på samma sätt som tidigare. 

Eleverna har nu bara möjlighet till fokustid en gång i veckan. 

Elever som bestämt på utvecklingssamtal eller är ”beordrade” av lärare att 

delta på fokustid ska vara i någon av de salar arbetslagen är tilldelade. Ele-

ver som själva känner att de behöver hjälp kan boka en plats via sin handle-

dare eller ta hjälp på distans. Distansstödet kommer starta vecka 5 på försök. 

Fokustid måndagar 

Arbetslag 6 är i sal 131, 132, och 134 

Fokustid torsdagar 

Arbetslag 5 är i sal 131, 132, 134 och 135 

Arbetslag 4 är i sal 111, 112, 122 

 

Att följa undervisningen på distans som elev 

Utifrån de restriktioner som råder just nu finns det anledning att tänka att vi 

kommer ha elever som är hemma i karantän eller med milda symptom, men 

samtidigt är så pass pigga att de kan följa delar av undervisningen. För dessa 

elever gäller följande: 
• I ämnets Classroom finns information om lektionens innehåll, vad elever 

hemma ska jobba med och hur. 

• Om eleven behöver hjälp ska eleven skicka ett mejl till läraren som sedan 
svarar så fort det är möjligt. 

• Det underlättar för läraren om eleven mejlar i förväg och berättar att man 
avser att jobba hemifrån 

• Det är några ämnen där det inte kommer vara möjligt att följa undervis-
ningen. Det handlar främst om ämnen som kräver utrustning och/eller 
material som eleven inte förväntas ha hemma. 

Det är (oftast) inte möjligt för läraren att både hålla lektion med de elever 

som är på plats och samtidigt hålla igång de elever som är hemma. Vi får 

alla göra det bästa av situationen och hjälpas åt. 
 


