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Funkaboskolan - Skolan där trygghet  
och kunskap ger dig framtidstro 
 
Månadsbrev december 2020 
 
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 

Vissa kan även få magknip och diarré. Det är också vanligt att inte känna 

lukt och smak. 

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

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

 

Skaffa e-legitimation för 1177.se redan nu om du är 13 år eller äldre. 

Då är du redo om du behöver provtas för covid-19. 

Via 1177.se kan du på ett enkelt sätt boka provtagning för covid-19. Är du 

mellan 13-17 år behöver du en egen e-legitimation för att göra detta. 

Vi uppmanar att ni vårdnadshavare ser till att era barn har en e-legitimation 

som de kan logga in på 1177.se med. Antingen löser man det med sin bank 

(som måste besökas på plats med målsman) eller skaffar man ett Freja eID 

Plus. Det går till på följande sätt: 
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1. Eleven laddar ner appen Freja eID till sin mobiltelefon. 

2. De ska sedan starta appen och  skriva in sin e-postadress. 

3. De får ett mejl till den e-postadress de uppgav, som bekräftelse. 

4. Sen väljer man en pinkod (som man måste komma ihåg). 

5. Därefter skannar man med hjälp av sin mobiltelefon sin legitimation 

(körkort eller pass) och kontrollerar att alla namn och siffror lästs in 

rätt. Är det ett pass synkas uppgifterna med mobilen i ett steg till där 

man för mobilen över passet. 

6. Ta ett foto och skicka in! 

 

Därefter granskas uppgifterna och man får efter en stund en notering att 

man har ett Freja eID. Totalt tar det ca 5 minuter att genomföra detta. 

Kolla denna film (https://frejaeid.com/skaffa-freja-eid/#single/0) 

 

Därefter måste man åka till ett ATG-ombud, den som är närmast visas i ap-

pen. Väl där visar man upp sitt Freja eID i telefonen och visar sin legitimat-

ion. Då bekräftar ombudet att allt stämmer och då uppgraderas det till Freja 

eID Plus. Detta sista steg är nödvändigt för att kunna logga in på 1177.se 

och tyvärr nämns det inte i filmen ovan.  

Vare sig man väljer att gå till banken eller ATG-ombud måste man vara helt 

symptomfri, det är därför viktigt att göra detta innan man blir krasslig.  

 

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. 

 
Anpassningar i skolans verksamhet 
Skolans lokaler 

Extra städning och avtorkning av ytor inomhus fortsätter som tidigare. 

De anpassningar som görs i matsalen fortsätter som tidigare. 

 

Vårdnadshavare i skolans lokaler 

Hämtning och lämning av barn till fritidshemmet eller till skolan sker utom-

hus.  

Skolans verksamhet ska vara igång och vår personal måste få vara friska. Vi 

ber därför alla utomstående att respektera att inte gå in i lokalerna. 

 

Simundervisning 

Simundervisning sker i simhallen för skolans elever. I första hand avses 

undervisningen erbjudas elever som ännu inte kan simma. 

 

Luciafirande och jullavslutning 

Eventuellt luciafirande sker utomhus utan deltagande av vårdnadshavare. 

Vårt traditionella firande i kyrkan vid terminsavslutningen ställs in. Avslut-

ningarna sker i klassrummen, se info längre fram i detta månadsbrev. 

 

https://frejaeid.com/skaffa-freja-eid/#single/0
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Transporter  

Inga transporter sker med KLT:s busstrafik utan enbart med inhyrd buss. 

 

Matematik de Luxe, Engelska de Luxe och Matematik Brilliant 

Matematik de Luxe ställs in.  

 

Modersmålsundervisning och studiehandledning 

Denna undervisning genomförs med anpassningar av avstånd och lokaler. 

 

Studenter 

Studenter som gör sammanhängande praktik tas emot i skolan. De riktlinjer 

kring sjukdom som gäller för all skolpersonal gäller även för studenterna. 

Studenter som delar av veckorna befinner sig i våra verksamheter och delar 

av veckorna befinner sig på universitetet tar vi inte emot. 

 

Möten mellan skola och vårdnadshavare 

Dessa möten kommer att erbjudas digitalt. Undantag sker för möten av sär-

skilda skäl, dvs som skolan bedömer kräver föräldrars närvaro. 

 

Skolans interna möten och utbildningar 

Utbildning och handledning av skolans personal sker genom digitala möten. 
 

Studiedag 9 december från kl 12.00 
Samtliga elever erbjuds lunch innan skoldagen är slut. 
Du som har ditt barn inskrivet på fritids och arbetar eller studerar har rätt att 
ha ditt barn på fritids på studiedagen onsdagen den 9 december från kl 12.00. 
Meddela personalen så att de kan planera för de barn som kommer. 

 
Ledighet i jul? 

Till föräldrar med barn på Funkaboskolans fritidshem 

För att vi skall kunna planera verksamheten under jullovet ber vi er 

anmäla ledighet från fritids via SMS eller fylla i ert barns tider på den jul 

lovslapp ert barn fått, om ni arbetar/studerar och har behov av omsorg. 

 

SMS om ledighet /ifylld lapp lämnas till fritidshemmet senast tisda- 

gen 1 december. 

 

Skicka SMS till 0730-12 14 24 LEDIG personnummer från-till 

(ÅÅMMDD-ÅÅMMDD)  

Exempel 1 Ditt barn ska inte vara på fritids de tre dagarna i veckan mellan 

jul och nyår LEDIG personnummer 201228-201230  

Exempel 2 Ditt barn ska inte vara på fritids alls under lovet LEDIG person-

nummer 201221-210106  

Exempel 3 Ditt barn ska inte vara på fritids enstaka dagar – skicka ett sms 

per tillfälle LEDIG personnummer 201228 LEDIG personnummer 210103 
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Julavslutning 18 december 2020 
Terminsavslutning F-3 
08.10 Skoldagen börjar för samtliga elever i förskoleklass-åk 3. 
10.10 Lunch för förskoleklass och därefter avslutas skoldagen. 
10.20 Lunch för åk 1 och därefter avslutas skoldagen. 
10.30 Lunch för åk 2 och därefter avslutas skoldagen. 
10.40 Lunch för åk 3 och därefter avslutas skoldagen. 
Du som har ditt barn inskrivet på fritids meddelar fritidshemmet om ditt 
barn har avvikande schema denna fredag. 

 
Terminsavslutning åk 4-6  
08.10 Skoldagen börjar för samtliga elever i åk 4-6. Samling i klassrummet. 
11.00 Lunch för åk 6 och därefter betygsutdelning i klassrummet. Därefter 
avslutas skoldagen. 
11.05 Lunch för 4c och 5a och därefter avslutas skoldagen 
11.10 Lunch för 5b och 5c och därefter avslutas skoldagen 
11.15 Lunch för 4a och 4b och därefter avslutas skoldagen 
Du som har ditt barn inskrivet på fritids meddelar fritidshemmet om ditt 
barn har avvikande schema denna fredag. 

  

Terminsavslutning åk 7-9  
11.00 Samling i hemklassrummen för samtliga klasser 7-9 

Luncher: 
11.30-12.00: 7A, 7B, 7C 
11.35-12.05: 9C, 9D  
11.40-12.10: 8A, 8B  
11.45-12.15: 7D, 7E  
11.50-12-20: 8D, 8E  
11.55-12.25: 9A, 9B, 8C  
Efter lunch sker betygsutdelning och avslutning i hemklassrummet.  
Skoldagen är slut senast 13.30 
 

Vårterminen 2021 
Vårterminen 7 januari – 11 juni 2021  

 

Studiedagar/lovdagar 

To 7/1   Studiedag 

Må 22/2 – fre 26/2   Sportlov  

Må 15/3   Studiedag/stängningsdag  

Ti 6/4 – fre 9/4   Påsklov 

Ti 20/4  Studiedag 

To 13/5 – fre 14/5   Kristihimmelsfärdshelg 

On 2/6 kl 12-16  Studiedag eftermiddagen 
 
 

God Jul och ett Gott Nytt År 
Jag vill på detta sätt tacka för ert varma engagemang i era barns  
skolgång och önska er alla en härlig och avkopplande ledighet! 
 

Kerstin Espelund 


