Rektorsbrev mars 2020
Hej elever och vårdnadshavare!
Vi har verkligen en märklig och svår situation att förhålla oss till. Corona-virusets framfart påverkar oss
alla. Vi följer utvecklingen med spänning och förhåller oss till de direktiv som går ut till oss från
Folkhälsomyndigheten, Håbo kommun och staten. Verksamheten rullar på så gott det går trots stor
frånvaro av både personal och elever. Några förändringar kommer ske och jag tänker att det är viktigt
att ni därhemma får info om hur vi arbetar i skolan i rådande situation.
Personalen arbetar för fullt och gör sitt yttersta för att försöka lösa under den för oss alla svåra
situation vi befinner oss i. Vi önskar förståelse från er att under rådande omständigheter kan
förändringar i verksamheten ske snabbt och rutiner frångås.
Information som kommer från kommunen som rör oss alla finns alltid uppdaterad på deras hemsida,
habo.se. Specifik information om förändringar på skolan kommer att läggas ut på vår hemsida samt
Slottskolans Facebook-sida. Varje klassmentor kommer även att vi er ordinarie kommunikationskanal
löpande hålla er uppdaterade om eventuella förändringar.
Vi står alla inför ett läge där vi nu förbereder och rustar för att kunna bedriva skola på distans om nya
regeringsrekommendationer kommer.
Rutiner kring hygien
Vi har pratat i alla klasser om vikten av att tvätta händerna regelbundet. Alla elever måste tvätta
händerna innan de tar mat, efter toalettbesök och innan de har praktisk-estetiska ämnen (slöjd, idrott,
bild, hemkunskap och musik). Brevet som förvaltningschefen skickade till er alla igår kommer vi att läsa
upp i alla klasser så eleverna får samma information och även har möjlighet att lyfta frågor. Vi följer
de rekommendationer som gått ut.
Om barn/elev är uppenbart förkyld, ska personal kontakta vårdnadshavare för hemgång. Det är inte
alltid ett lätt beslut att ta, men vi följer de rekommendationer vi fått. Vi hoppas på förståelse från er
vårdnadshavare för detta.
För att ytterligare minska risk för smittspridning har vi på Slottskolan tagit beslut att följa
rekommendation att elever inte själva lägger upp mat utan blir serverade. Detta kan medföra lite
längre köer vid lunchen.
Vi kommer att till största delen från nu att förlägga idrottsundervisning utomhus.
Vi ser gärna att ni pratar med era barn hemma om visad förståelse för alla och hjälpa oss att förklara
varför.
Skolutflykter.
De studiebesök och aktiviteter som arrangeras inom kommunen som naturskolan, hälsoäventyret,
m.fl. genomförs eventuellt. Vi får uppdaterad information från dag till dag. Det innebär att klasser och

eller delar av klasser besöker aktiviteter tillsammans och inom det sammanhang man träffar
klasskamrater inom den vanliga gruppen.
Beslutet om riktningen har tagits utifrån en riskbedömning kring smittorisken av Corona viruset.
Ställningstagandet kan komma att förändras om Folkhälsomyndigheten och/eller andra myndigheter
kommer med nya direktiv.
Viktigt att ligga steget före
Personalgruppen har redan nu pratat om hur vi kan arbeta med eleverna om det skulle bli tal om att
förlägga del av undervisning hemma, eller om vi har låg bemanning. Från och med måndag vill vi att
alla elever från åk 4-6 tar med sig sina I-pads/datorer hem varje dag från skolan. För lågstadiets elever
tittar vi på andra alternativ, där kommer vi behöva kommunicera med er vårdnadshavare via mejl om
det blir på detta sätt.
Jag vill be er alla att så snabbt det är möjligt svara på de frågor lärarna skickar för att vi ska kunna
förbereda bra skolarbete för alla oavsett hur händelseförloppet utvecklas.
Om det blir aktuellt med hemstudier kommer eleverna att i så stor utsträckning det är möjligt läsa efter
ordinarie schema men över internet i plattformen Teams. Om detta blir aktuellt kommer respektive
mentor återkomma med vidare instruktioner.
Rutin för närvarokontroll
Kom ihåg att sjukanmäla ditt barn varje dag. Det är mycket viktigt för oss att detta sköts då vi behöver
lägga våra personalresurser på att ta hand om de barn som är på plats.
Är ditt barn inte sjukanmält kommer vi efterlysa barnet via telefonsamtal eller mejl. Om vi inte får tag
på vårdnadshavare kan vi behöva gå vidare med polis-/socialtjänstanmälan.
Påsklov
Våren har visat sig och snart är det påsklov. Den 6-13 april är det lovverksamhet på fritids. Fritids har
då verksamhet för de barn som har omsorgsbehov och där vårdnadshavare anmält detta innan. Vi
bemannar efter antal anmälda barn. Om behovet ändras meddela oss detta så snart som möjligt.
Fritids följer givetvis samma rekommendationer som skolan vad gäller Coronapandemin.
Än en gång, håll koll på alla kanaler om eventuella förändringar!
Vi kommer alltid att följa de rekommendationer som ges av regering, skolverket och kommunledning.
Med vänlig hälsning,
Camilla Arnesdotter, rektor Slottsskolan

