Hej alla vårdnadshavare och elever på Slottsskolan!
Råd för att minska risken för smittspridningen:
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 eleven gå hem så snart som
möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare.
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.
Övrig information:
Höstlovet eller läslovet har precis passerat, men vår fritidsverksamhet har varit igång. Ni kan
följa oss på Instagram för att ta del av vad vår fritidsverksamhet gjort i veckan.
Vi har innan höstlovet haft besök av ”Gåspennan” som tillsammans med eleverna skapat
pedagogisk musik.
Vi har fått säga farväl till våra uppstoppade fåglar som vi skänkt till Naturhistoriska riksmuseets
forskarsamling. Nu ska vi använda skåpen för att synliggöra alla våra fantastiska elevalster.
Efter lovet kommer eleverna från årskurs 1-6 få dansinspiration genom danspedagog Hasse
Braskered utifrån ett projekt med ”Skapande skola.”
Michelle Wenström som jobbar mot årskurs 2 och på fritids har valt att lämna Slottsskolan för en
ny utmaning. Michelle jobbar sin sista dag fredagen den 13/11 och vi önskar henne varmt lycka
till med sitt nya uppdrag. Rekrytering av ersättare har påbörjats.
I slutet av november börjar vår nya skolsköterska Therese Magnusson. Vi återkommer med
kontaktuppgifter.
För våra 6:or är det dags för betyg för första gången. Betygen kommer att skickas hem via post
på julavslutningsdagen. I Dexter kan du samma dag se ditt barns betyg. Titta gärna på den
bifogade länken från Skolverket som handlar om betygsättning.
https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../elev-eller-foralder/betyg-och-nationellaprov/betyg-och-kunskapskrav
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Under torsdagen kommer Polarna från Håbo kommun och presenterar sig för årskurs 4-6.
Polarna arbetar alkohol-, drog- och brottsförebyggande. Fältgruppen består av ungdomar från
Håbo kommun i åldrarna 16-20 år. Polarna arbetar också hårt för att motverka mobbing och
utanförskap.

Var rädda om varandra.
Med vänliga hälsningar
Jessica Grym
Rektor Slottsskolan
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