
 

 

 
 

 

 
Funkaboskolan      

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

 

 
Handläggare Datum  

Kerstin Espelund 10 2021-01-08  
0480-45 32 05 

 

 
Funkaboskolan - Skolan där trygghet  
och kunskap ger dig framtidstro 
 
Månadsbrev januari 2021 
 
Vårterminen 2021 
Varmt välkomna till vårterminen 2021. Jag önskar att ledigheten varit bra och 
avkopplande, om än annorlunda pga pandemin och dess restriktioner.  

 

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 

 

Utvecklingssamtal våren 2021 
Funkaboskolan genomför utvecklingssamtal på eftermiddagstid. Det innebär  

att eleverna slutar sin skoldag kl 12.00 de dagar det är utvecklingssamtal (se  

schemat nedan). Alla elever serveras lunch innan de går hem. De elever som  

är inskrivna på fritids har möjlighet att gå dit efter kl 12.00, de följer det  

schema ni vårdnadshavare har lämnat in. 

  

Du kommer att bjudas in till ditt barns utvecklingssamtal digitalt den 1, 10  

eller 18 februari efter kl 12.00. Endast i undantagsfall kommer utvecklings- 

samtalen erbjudas annan tid. 

   

Datum vårterminen 2021 då eleverna slutar skolan kl 12.00 

• Måndag 1 februari 2021 

• Onsdag 10 februari 2021 

• Torsdag 18 februari 2021 
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Distansundervisning i åk 7-9 
Den 18 december tog kommunstyrelsen beslut att undervisningen för elever 

i årskurs 7-9 ska ske på distans t o m den 24 januari. Klasserna 7-9 följer sitt 

ordinarie schema fast via distans. Enstaka elever kan komma att undantas. 

Dessa elevers vårdnadshavare kommer att kontaktas av skolan.  

 

Checklista inför distansundervisning  

• Dela inte länken eller mötets namn med någon annan. 

• Sitt på en neutral plats utan saker i bakgrunden som inte ska visas i 

bild. Alternativt väljer du en bakgrund i Meet 

• Alla sitter enskilt. 

• Gör inget konstigt eller anstötande i bild. 

• Lägg bort din telefon. 

• Chatta inte med någon under lektionen. 

• Ha inga andra fönster öppet med annat (spel, youtube, spotify osv..). 

• Spela inte in något. 

• Ha kameran påslagen så att läraren vet att du arbetar med uppgifter-

na (om inte läraren bestämmer annat) 

• Stäng av mikrofonen om du inte ska prata till läraren/klassen. 

• Fokusera på uppgifterna och tänk på att det är lektion. 

 

Skollunch  

Det kommer att finnas möjlighet att antingen få ekonomisk ersättning för 

lunch eller att hämta matlåda på skolan. Ekonomisk ersättning kommer att 

genomföras via e-tjänst på minasidor.kalmar.se Vårdnadshavare kan begära 

ut ersättning med 62 kr/dag. Det görs i efterhand för hela januari månad. 

Elever som istället önskar hämta matlåda i skolan ska anmäla detta till köket 

senast 08.30 samma dag.  

 
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 
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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. 

 

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: 

 

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. 

 

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

 

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. 
 


