
 
Information från skolledningen  
Oktoberinfo från Vasaskolan! 
LÄSÅRET 20-21 är nu i full gång. Många av er har redan varit på IUP-samtal med lärarna och fått 
info om hur det går i skolan samt gjort en utvecklingsplan framåt. Vi har haft en bra skolstart på Vasa 
där klasser, elever och lärare är på plats och igång. Dessvärre har vi drabbats av två vakanser med 
kort varsel i åk 6-9 inom Ma/Tk. Vi har anställt en ny matematiklärare som börjar hos oss i november, 
Linda Stigbrant och fram tills dess har vi vikarier inne i både matematik och teknik. 
 

MATSALEN har under inledningen av terminen varit en klurig fråga att lösa för oss. Det är mer trångt 
än vanligt utifrån bla Coronapandemin och vi har haft svårt att hitta fasta platser för eleverna, 
framförallt i åk 7-9. Sedan en dryg vecka tillbaka äter därför åk 6 i Lyckhem där personal från 
bespisningen och lärare bemannar över lunchen. Det kan även bli aktuellt att någon mer årskurs 
kommer att äta i Lyckhem, vilket blir klart inom kort, för att det ska blir bättre lunchmiljö.  
 

INFO FRÅN KLASSER OCH FRITIDS hoppas vi fungerar väl via de Siter som skapats av personalen 
och som ni hittar via Skolappen. Har ni inte tillgång eller saknar någon info kontaktar ni klasslärare, 
handledare eller fritidspersonalen. Länk till elev och vårdnadshavarsidorna: 
https://kalmar.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/grundskolor/vasaskolan/elev-och-vardnadsha
vare-pa-vasaskolan.html  
 

FÖRÄLDRARÅDSMÖTE är bokat och ni som varit med tidigare kallas via maillistan och ev nya 
representanter är välkomna, föranmäl gärna till: karin.alkeberg@kalmar.se . Vi kommer att vara 
utspridda i matsalen för att hålla Coronaavstånd. Datum och tid: 21 oktober kl. 18.30-20.00. 
 
VASA SKOL-IF har tillsammans med fritidspedagogerna och Jonas B i träslöjden gjort en rejäl 
satsning på lekmaterial och rastaktiviteter för aktiva raster. Fritids håller dagligen i rastaktiviteter för 
eleverna i F-6, Jonas har tillsammans med fritids byggt ramper till kick-bikes, gagabollplaner och 
fotbollstennisnät och P-O och Markus DG från Skol-IF delade i veckan ut en fotboll och en basketboll 
var till alla klasser på skolan. 
 
VÅRA VI-STUDENTER är nu på plats i de olika klasserna. Det är studenter som läser till lärare på 
Linnéuniversitetet som gör regelbunden praktik på skolan. Som VI-skola är vi med och utbildar 
framtida lärare där de ges möjlighet till verksamhetsnära praktik samt ger mycket och bra input till oss 
som skola. 
 
VECKA 44 är det höstlov för eleverna. Glöm inte att lämna in era barns fritidstider för den veckan till 
respektive fritidshemsavdelning. Lärarna har utbildningsdagar mån-ons v. 44 och fritids är stängt 
måndagen den 26/10 och har öppet som vanligt tisdag-fredag. 
 
NATIONELLA PROV för åk 6 och åk 9 startar efter höstlovet. Det är de muntliga delarna i Sv/Ma/Eng 
som genomförs under perioden 2 nov-11 dec 2020. Tänk på att ledighet normalt inte beviljas då det är 
nationella prov i skolan. Övriga datum hittar ni på Skolverkets hemsida: Länk till info om NP.  
 
AVSLUTNINGSVIS vill vi önska alla en fin och färgrik höstperiod. 
 
Andreas Hjortenkrans Johannes Landtreter 
Rektor Vasaskolan 7-9 Rektor Vasaskolan F-6 
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Coronainformation uppdatering augusti 2020! 
 

Nu har höstterminen kört igång och vi är nu i full gång med undervisningen i klasserna. 
Riktlinjerna och reglerna för att minimera Coronapandemin som vi arbetade efter i våras 
gäller vidare nu under höstterminen. 
 
Från Folkhälsomyndighetens hemsida: 
För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara 
uppmärksamma på symtom som kan förekomma vid covid-19. Det gäller både lättare 
symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som 
muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas. 
 
Om en elev insjuknar under skoldagen ska barnet/eleven gå hem så snart som möjligt. 
Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv 
eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer. 
Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man 
känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar. Barn och elever kan återgå till 
skolan även om de har kvarvarande torrhosta när det gått 7 dagar sedan de blev sjuka och 
om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn. 

Barn och elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till 
förskola, grundskola eller gymnasieskola som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra 
viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka 
ska inte lämna eller hämta barn i förskola eller skola. 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/ 
 
Förutom riktlinjerna gällande sjukdom handlar det för skolans del om att minimera möten 
mellan människor och på så sätt minska smittspridningen. Som ett led i detta arbete är det 
vara bra för er ta del av och respektera följande: 
 
- Barn som har symtom såsom snuva, halsont, hosta och feber ska inte vara i skolan. 

Barnet ska vara hemma i ytterligare minst två dygn efter att man har blivit frisk innan 
man återvänder till skolan. 

- Lämningar och hämtningar sker i största mån utomhus, då vi vill att ni som 
 vårdnadshavare  vistas så lite som möjligt inne i skolan.  

- Vi är restriktiva med föräldramöten och kommer genomföra dessa med  
anpassningar. Information kommer att delas med er digitalt som tidigare. 

- Vi som skolan utgår från att alla tar sitt egenansvar i samhället och det är ni som  
vårdnadshavare som ansvarar för att ert barn inte kommer till skolan med symtom. 

 
För att minimera antalet kontakter i skolan har vi satt upp info (Stoppskyltar) vid våra entréer 
med en rekommendation att ni som vårdnadshavare inte går in i skolans lokaler utan lämnar 
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vid dörren eller på skolgården. Detsamma gäller vid hämtning på skolan/fritids. Har ni 
ärende eller behöver komma in i skolans lokaler kontaktar ni personalen. 

 

Välkomna tillbaka till skolan och läsåret 2020-21! 
 

SKOLSTART läsåret 2020-21. Nu är det äntligen dags för skolstart och ett nytt spännande 
läsår. Vi hoppas att ni haft en härlig sommar och nu är “peppade” på att börja skolan. Vi har 
gjort lite förändringar sedan i våras, F-klasserna går nu i Brygganhuset vid gymnastiksalen 
där vi även öppnar och stänger fritidshemmen. Där F-klasserna gick förra läsåret går nu åk 
1. Nya klass 3C har flyttat upp en våning till ett nytt klassrum och våra nya åk 4 elever har 
tagit över åk 6 klassrum i C-huset. Åk 7 har flyttat över i A-huset och tar över åk 9:s 
klassrum. 
 

NY PERSONAL på skolan är: Martin Wahlstrand (bitr rektor på F-6), Erika Säfverblad (lärare 
i fritidshem) som arbetar i F-klassen, Moseib Abedali (lärare i fritidshem) som arbetar i åk 1 
och Markus Abrahamsson (lärare i fritidshem) som arbetar i åk 2.  
 

GOOGLE SITES kommer från hösten att ersätta klassbloggar och andra infokanaler mellan 
skola och hem. En del klasser och fritidshemsavdelningar har redan kört igång och ni 
kommer att få info från ansvarig personal inom kort var och hur ni hittar till de olika sidorna.  
 

TALLHAGSSKOLAN håller nu på att ta form på riktigt och såväl nybyggen som 
renoveringar är i full gång. Skolstarten är planerad till ht-21 för elever i åk 7-9. Mer info om 
Tallhagsskolan kommer inom kort. 
 

SCHEMA för klasserna är klara och publiceras på följande länk: 
https://web.skola24.se/timetable/timetable-viewer/kalmar.skola24.se/Vasaskolan/  
 

SAMVERKAN mellan skola och hem kommer som förra året att ske via föräldrarådet som 
finns på skolan. Vi önskar ett nära samarbete för att utveckla vår verksamhet på bästa sätt. 
Mer info om föräldrarådet och mötestider får ni via veckoinfo från klasslärare/handledare. 
 

INFORMATIONSSITEN som vi skapade under vt-20 med info till hemmen kommer inom kort 
att stängas/avslutas och ersättas av de olika siterna för varje klass/fritidshem. Infon från 
skolledningen som fanns på den ersätts med denna infokanal. 
 
AVSLUTNINGSVIS vill vi passa på att hälsa er välkomna till ett nytt spännande läsår. 
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