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Till elever och vårdnadshavare på Kalmarsundsskolan!  
 

Det har varit en annorlunda skolstart med högstadiet som tillbringat de två första veckorna av 
terminen med digital undervisning på distans. Allt beroende på att vi fortsatt haft stor 
smittspridning av Covid-19 i samhället. 
 
Just nu ser det något ljusare ut i samhället i stort och på Kalmarsundsskolan kan vi glädjande nog 
konstatera att vi har normal sjukfrånvaro både bland personal och elever. Vi hoppas det fortsätter 
så men det förutsätter att vi alla håller i och håller ut och fortsätter att följa 
Folkhälsomyndighetens och Region Kalmars rekommendationer.  
 
Just nu genomförs utvecklingssamtal för alla elever. Dessa kommer att hållas digitalt i så stor 
utsträckning som möjligt, för att undvika onödiga fysiska kontakter. I de fall vi har fysiska möten 
kommer vi att vara i ett klassrum där vi kan hålla tillräckligt avstånd. 
 
När det gäller de nationella proven som normalt är obligatoriska för åk 3, 6 och 9, är det 
annorlunda i år. Det är endast proven för åk 3 som är obligatoriska och kommer att genomföras 
enligt plan. För åk 6 och 9 kommer lärarna att använda sig av delar av de nationella proven som 
bedömningsunderlag.  
 
Enkäten där vårdnadshavare och elever ska svara på frågor om skolsituation och verksamhet på 

fritidshemmen, stänger den 7 mars.  Har du ännu inte svarat så ber vi dig göra det på följande 

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

 
Du ska helst svara en gång för varje barn för att vi ska få en så rättvisande bild som möjligt. Det 
är viktigt för oss att få reda på vad vårdnadshavarna tycker om vår verksamhet för att vi ska 
kunna utvärdera och utvecklas på bästa sätt. 
 
Vi är nu framme vid sportlovet och lovskola kommer att genomföras för de elever som har 
behov av en extra insats för att nå ett godkänt betyg i något eller några ämnen.  

Kommunen har som vanligt en mängd olika aktiviteter att erbjuda för alla sportlovslediga. Se 

mer information på kommunens hemsida:  www.kalmar.se/lovaktiviteter 

Nu ser vi fram emot en fortsatt bra vårtermin och hoppas att smittspridningen av 

Coronaviruset minskar snabbt. 
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