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Rektorns månadsbrev november 2020 
 

Hej alla elever och vårdnadshavare.  
Då var vi redan framme vid första advent och här kommer 
månadsbrevet från rektorn för november månad.  
 
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. Statsminister Stefan Löven höll i söndags den 22:e  
november tal till nationen för att betona att det nu är skarpt läge i hela landet. Vi har alla ett 
personligt ansvar och en skyldighet att göra vad vi kan för att förhindra smittspridningen av 
sjukdomen covid-19. Vi på Kalmarsundsskolan erbjuder möten digitalt, begränsar aktiviteter,  
lämning/hämtning sker i tambur eller helst utomhus och vi har en ökad städning av  
kontaktytor.  
 
Ny rektor Kalmarsundsskolan 
Det är nu klart att Marita Fransson blir ny rektor på Kalmarsundsskolan från 1 april. Marita 
jobbar nu som rektor på Barkestorpsskolan i Smedby. Fram till dess att Marita är på plats så 
går nuvarande biträdande rektor Eva Carlsson in som tillförordnad rektor från 1 januari till 31 
mars.  
 
Lärarförbundets skolranking 
Kalmar kommun hamnade i år på 9 plats i Lärarförbundets skolranking  
angående bästa skolkommun, vilket är väldigt roligt och glädjande! Kalmar  
kommun har bland annat bäst behörighet bland undervisande lärare i hela  
landet. Rankingens tio kriterier i Sveriges bästa skolkommun är följande;  
resurser till undervisningen, utbildade lärare, lärartäthet, friska lärare, lärarlöner,  
kommunen som huvudman, andel barn i förskola, meritvärde årskurs 9, andel  
godkända elever och fullföljer gymnasieutbildningen inom 3 år. 
 
Ny elevplattform – ska ersätta edWise 2021 
Då du som vårdnadshavare är engagerad i ditt barns skolgång undrar vi om du  
skulle kunna tänka dig att ge oss fem minuter av din tid och fylla i en enkät.  
Dagens elevplattform edWise kommer att gå i graven och en ny plattform kommer  
upphandlas av Kalmar kommun. Detta arbete har precis inletts och vårdnadshavares 
önskemål på det nya systemet är en viktig faktor. Vänligen följ hyperlänken nedan för  
att delge dina kloka synpunkter. 
 
https://forms.gle/Q4au1CHSpSKdW4er7 
 
Sista ordet… 
Avslutningsvis skickar jag med följande tänkvärda ordspråk med tanke på hösten,  
advent och mörkare tider… ”Stjärnor kan inte lysa utan mörker!” 
 

 
Med vänliga hälsningar! // Rektor Uffe 
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