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Rektorns månadsbrev oktober 2020 

 

Hej alla elever och vårdnadshavare.  
Då var vi redan framme vid höstlovet och här kommer ett rykande färskt 
månadsbrev från rektorn för oktober 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. Vi har alla 
ett personligt ansvar och en skyldighet att göra vad vi kan för att förhindra 
smittspridningen av sjukdomen covid-19. Vi hade föregående vecka ett 
bekräftat fall av covid-19 med koppling till verksamheten på  
Kalmarsundsskolan. 
 
Allt har sin tid… 
Många av er vet säkert att jag kommer lämna/sluta som rektor på  
Kalmarsundsskolan nu vid årsskiftet. Jag kommer på nyåret tillträda som  
Förvaltningschef/Skolchef för Barn och Ungdomsförvaltningen i Hylte kommun (ligger på 
gränsen mellan Småland och Halland).  Jag har haft fyra fantastiska år som rektor för  
Kalmarsundsskolan och verkligen gått med ett leende på läpparna till jobbet varje dag! Jag har 
naturligtvis en liten klump i magen över att lämna Kalmarsundsskolan, men också en personlig 
uppfattning om att man kanske inte ska vara mer än 4-5 år som chef i en större organisation. 
Inför delningen av Kalmarsundsskolan och Tallhagsskolan tror jag att det är positivt att det 
kommer in en ny röst som rektor med nya idéer och synsätt att driva skolutvecklingen vidare 
på Kalmarsundsskolan tillsammans med er elever, personal och vårdnadshavare.  
 
Det är däremot med stor glädje jag/vi nu kan presentera ny biträdande rektor för årskurs 4-6 
på Kalmarsundsskolan. Vi hälsar Fredrica Lund Nordström välkommen! Fredrica kommer 
närmast från en Ma/No-lärartjänst på Rinkabyholmsskolans mellanstadium och hon jobbar 
dessutom som utvecklingslärare inom matematik i Kalmar kommun. Fredrica tillträder sin nya 
tjänst den 1/1-2021 här på Kalmarsundsskolan, men kommer även finnas här vissa onsdagar 
under hösten för överlämning och introduktion. 
 
FN-dagen 23 oktober 
FN-dagen är en temadag som firas varje år den 24 oktober till minne av att FN-stadgan trädde 
i kraft denna dag 1945. På Kalmarsundsskolan uppmärksammar vi FN-dagen lite som vår egna 
nationaldag för att synliggöra M:et i KOM, dvs vår mångfalden! Detta sker med musik, sång, 
parad och tal. Kalmarsundsskolan är en social och kulturell mötesplats där alla ska kunna 
känna sig välkomna och trygga.  
 
Sista ordet 
Avslutningsvis skickar jag med följande tänkvärda ordspråk tanke på ”kriser” som Covid-19  
kan upplevas att vara. Nelson Mandela myntade en gång följande uttryck…”Det verkar alltid  
omöjligt, tills det är gjort!” 

 
Med vänliga hälsningar! // Rektor Uffe 


