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Funkaboskolan - Skolan där trygghet  
och kunskap ger dig framtidstro 
Månadsbrev mars 2021 

Vårdnadshavares syn på verksamheten 
Vi på Funkaboskolan är oerhört angelägna om att ni som vårdnadshavare  

besvarar enkäten som Utbildningsförvaltningen skickar ut. Den är ett viktigt  

underlag för oss på Funkaboskolan i vårt arbete tillsammans med er nu och  

framöver. Du har möjlighet att svara på enkäten under veckorna 3-9.  

Länk till enkät för samtliga vårdnadshavare i grundskola, grundsärskola och  

fritidshem: https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=31e943bc47c7 

 

Studiedag/stängningsdag 15 mars 
Måndagen den 15 mars är det studiedag/stängningsdag på fritids. Det innebär 
att vi inte har något av våra fritidshem öppna den dagen.  

Distansundervisning åk 7-9 vecka 9 
Årskurs 7-9 i Kalmar Kommun ska ha distansundervisning vecka 9, dvs veck-

an efter sportlovet. Det kommer fungera på liknande sätt som förra gången.  

Torsdag och fredag vecka 8 är skolan öppen mellan 07.00-15.00 så att elever-

na kan hämta böcker och dator.  

Under måndagen vecka 9 kommer alla elever att ha sin undervisning på di-

stans, men under tisdag-fredag kommer elever i behov av särskilt stöd (Däck-

etelever) och nyanlända elever erbjudas vara på plats på skolan. Dessa elevers 

vårdnadshavare kontaktas under måndagen.   

 

Lunch för elever i åk 7-9 v 9 hanteras enligt följande: 

Eleverna hämtar mat på hemskolan alternativt den kommunala skola som man 

har närmast till på ordinarie lunchtid. Eleverna beställer mat varje dag senast 

kl. 8.30. Information om telefonnummer eleven ska ringa finns på skolas hem-

sida.  Där finns också information om hur maten lämnas ut. Vid längre avstånd 

än 5 km till närmsta kommunala skola ansöker vårdnadshavare om matersätt-

ning i efterhand (25 kr/dag) – samma regler som vid skolskjuts. Vi återkom-

mer med information om hur man ansöker om matersättning. 

 

Vi får precis som förra gången hjälpas åt och göra det bästa av situationen.  

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=31e943bc47c7
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Jag är så stolt över Funkaboskolans framgångar 
när det gäller Vinterpriset 2021! 
För åttonde gången delar utbildningsnämnden ut Vinterpriset – ett pris för  

att inspirera Kalmar kommuns elever till bättre prestationer. Priset delas ut i  

två olika kategorier – högsta genomsnittliga meritvärde och störst framsteg. 

 

Priset premierar alltså klasser som har nått längst i sin kunskapsutveckling,  

genom högsta genomsnittliga meritvärde och de klasser som har gjort störst  

framsteg mellan i år och föregående år för att på så sätt uppmärksamma och  

lyfta fram positiva utvecklingsprocesser.  

 

Sex priser delas ut och varje pris är på 10 000 kronor.  

Prisutdelare är, precis som tidigare, utbildningsnämndens ordförande Lasse  

Johansson. 

 

Priser 2021 

Högst genomsnittligt meritvärde 

Skola Klass Meritvärde per ämne* 

Funkaboskolan 9C 15,2 

Falkenbergsskolan 8B 15,1 

Falkenbergsskolan 7C 15,1 

Rinkabyholmsskolan 6B 16,0 

 

 

Störst framsteg 

Skola Meritvärde per 
ämne 

Utveckling 

Särskolan  B TU 7–9 13,0 3,3 

Funkaboskolan L klass 7–9 9,0 2,5 

*Resultat redovisas i meritvärde per ämne för att få ett enhetligt mått. An 

ledningen till det är att årskurs 6 och 7 inte alltid har fullständiga betyg. 
 

 

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 
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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. 

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. 
 

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. 
 

Åk 7-9  
Fokustid 

Normalt sker fokustid (läxhjälp) 2 ggr i veckan, men så länge som rekom-

mendationerna är att vi ska jobba för att hålla distans och undvika att blanda 

nya grupper kan vi inte genomföra fokustid på samma sätt som tidigare. 

Eleverna har nu bara möjlighet till fokustid en gång i veckan. 

Elever som bestämt på utvecklingssamtal eller är ”beordrade” av lärare att 

delta på fokustid ska vara i någon av de salar arbetslagen är tilldelade. Ele-

ver som själva känner att de behöver hjälp kan boka en plats via sin handle-

dare eller ta hjälp på distans. Distansstödet kommer starta vecka 5 på försök. 

Fokustid måndagar 

Arbetslag 6 är i sal 131, 132, och 134 

Fokustid torsdagar 

Arbetslag 5 är i sal 131, 132, 134 och 135 

Arbetslag 4 är i sal 111, 112, 122 

 

Att följa undervisningen på distans som elev 

Utifrån de restriktioner som råder just nu finns det anledning att tänka att vi 

kommer ha elever som är hemma i karantän eller med milda symptom, men 

samtidigt är så pass pigga att de kan följa delar av undervisningen. För dessa 

elever gäller följande: 

• I ämnets Classroom finns information om lektionens innehåll, vad elever 
hemma ska jobba med och hur. 

• Om eleven behöver hjälp ska eleven skicka ett mejl till läraren som sedan 
svarar så fort det är möjligt. 
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• Det underlättar för läraren om eleven mejlar i förväg och berättar att man 
avser att jobba hemifrån 

• Det är några ämnen där det inte kommer vara möjligt att följa undervis-
ningen. Det handlar främst om ämnen som kräver utrustning och/eller 
material som eleven inte förväntas ha hemma. 

Det är (oftast) inte möjligt för läraren att både hålla lektion med de elever 

som är på plats och samtidigt hålla igång de elever som är hemma. Vi får 

alla göra det bästa av situationen och hjälpas åt. 
 

Endast för F- åk 3 
Trafikmiljön runt Funkaboskolan där eleverna från förskoleklass – åk 3 går,  

har i många år diskuterats. Uppfarten på Ledungsvägen är ombyggd, allt för  

att trafikmiljön ska vara så trygg som möjligt för våra yngsta elever.  

 

Det är mycket tacksamt om du som förälder väljer att gå eller cykla med ditt  

barn till och från förskoleklassen/skolan/fritidshemmet.  

 

Om du kör bil vill vi att du tänker på följande framöver för våra elevers  

trygghet och säkerhet. 

1. Du får parkera din bil på Ledungsvägens östra sida på anvisade plat-

ser alternativt på andra möjliga platser i närområdet, helt enligt de 

trafikregler vi har att förhålla oss till. 

2 Det är på inget sätt tillåtet att köra bil förbi vändzonen på Ledungs-

vägen. Det är endast leveranser till köket som har rätt att passera 

vändzonen. 

3 Det är inte tillåtet att stanna längs staketet som vetter mot Bor-

gen/Skeppet (Ledungsvägens västra sida)  

4 Du får inte parkera längs Funkabovägen innan övergångsstället vid 

fd Västra Funkaboskolan.  

5 Du får inte köra upp på skolgården i samband med att du lämnar ditt 

barn vid matsalen för att äta frukost. 

 
Länkar:  

Kalmar kommuns cykelbokslut och mycket annat smått och gott:  

www.kalmar.se/cykel 
 

http://www.kalmar.se/cykel

