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Hej och god fortsättning på det nya året, 

 

Vi hoppas att ni har haft sköna dagar och hållit er friska. Nu är det snart dags för terminsstart och på måndag 

börjar lärarpersonalen i våra skolor. Vi ser fram emot en ny termin även om den tyvärr fortsatt kommer att 

präglas av Corona. 

 

Som ni säkert har sett i medierna så finns det nu en möjlighet att på högstadierna genomföra fjärr- och 

distansundervisning, i syfte att undvika trängsel i skolans lokaler samt i kollektivtrafiken. Innan beslut kan fattas 

om fjärr- och distansundervisning behöver skolan först ha genomfört alla andra åtgärder som är möjliga i syfte 

att glesa ut och minska smittrisken. Vår målsättning är fortsatt att bedriva närundervisning (vanlig undervisning), 

vilket stämmer väl överens med rekommendationer och utbildningsminister Anna Ekströms uttalande under 

gårdagens (7/1) presskonferens. Närundervisningen ger eleverna bättre förutsättningar för lärande och utveckling 

jämfört med fjärr- och distansundervisning. Förberedelserna inför en eventuell övergång till fjärr- och 

distansundervisning pågår dock för fullt, så att skolan/skolorna ska vara beredda om behov uppkommer. Mer 

information om detta kommer från respektive högstadieskola under måndag eftermiddag till berörda. 

 

Vi kommer att fortsätta med våra informationsbrev om läget och hur vi arbetar. Vi fortsätter också med våra 

dagliga avstämningar med rektorsgrupperna, då vi sammanställer dagsstatus ur ett C19-perspektiv, i 

förvaltningsledning och med länsavstämningar. Det är vår förhoppning att vi alla fortsätter att hålla i och hålla ut 

samt följa rekommendationerna. Det handlar ju bland annat om att hålla social distans, tvätta händer med tvål 

och vatten, vara hemma vid sjukdom och respektera familjekarantän. Tillsammans kommer vi att klara av det 

här! 

 

För er kännedom så har Hans Åhnberg slutat som utbildningschef och Jonas Andrae Johansson kommer att vara 

tillförordnad utbildningschef under rekryteringen av ny. 

 

Slutligen vill vi passa på och önska er alla en trevlig helg! 

 

Margareta H Dahlin, verksamhetschef förskola/särskola 
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