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Information inför det nya läsåret 20-21 
 
 
Vi vill med detta brev hälsa er alla välkomna tillbaka till Elevverket och ett nytt läsår 
och samtidigt passa på att ge er lite information. 
 
Skolstarten på onsdag kommer att bli lite annorlunda med tanke på rådande situation. 
Förskoleklass och åk.1 börjar kl.8.25 
Åk. 2-3 börjar kl.9.00 
Mellanstadiet börjar kl.9.30 
 
Övriga dagar under läsåret börjar alla klasser sin skoldag kl.8.30 och eleverna lämnas 
ute på skolgården. 
 
Biträdande rektor 
Håkan Melin kommer from denna termin att fungera som biträdande rektor på 
Elevverket och säkraste tiden att få tag i honom är på eftermiddagar kl.12.00-16.30. 
 
 
Covid-19 
Vi lever fortfarande under en pågående pandemi som ställer till det för oss alla. Vi har 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer att förhålla oss till samt våra egna 
säkerhetsåtgärder och påminner därför om följande; 
 

• Sjuka barn ska hållas hemma, även de med lindriga symtom. Informera, i 
samband med skolstarten, skolans personal om ditt barn har pollenallergi. 

• Elever som insjuknar under dagen ska hämtas skyndsamt. I väntan på 
hämtning kommer det sjuka barnet att vänta utomhus. 

• Familjer som varit utomlands i länder där smittan tagit fart ombeds att sätta sig 
i karantän hemma i 14 dagar. Detta för att förhindra ev smittspridning och 
skydda personer som tillhör någon riskgrupp. Skolan kommer att tillhandahålla 
hemuppgifter. 

• Alla elever kommer tvätta händerna på förmiddagen, vid lunch och på 
eftermiddagen. Handsprit finns som komplement. 

 
Som ytterligare en säkerhetsåtgärd kommer vi inte ta med skolans elever in till stan 
för tex studiebesök eller boka museibesök under pågående pandemi. 
 
Vi ber er föräldrar att undvika att gå in i skolhusen. Lämning och hämtning sker 
utomhus. 
 
Möten, samtal 
Utvecklingssamtal kommer ske via telefon, digitalt eller utomhus. 
Höstens föräldramöten sker i respektive klassrum och med olika starttider för att 
undvika trängsel. Gemensam informationsstund för samtliga klasser utgår. 
 



 

 

 
Litteraturprojekt för att främja läslust 
I våras arbetade vi med genren lyrik och i höst kommer vi ta oss an folksagor. Mer 
information kommer och läs då instruktionen noga. 
 
Idrott 
Läsåret startar med utomhusidrott. Vi vill särskilt påminna om att det är viktigt att alla 
elever byter om och duschar efter avslutad idrottslektion. 
Elever som ej har med sig gymnastikkläder kan ej vara aktiva på lektionen utan 
kommer att få frånvaro registrerad. 
 
Mobilfri skola 
Elevverket är en mobilfri skola och elevernas mobiler samlas in på morgonen och 
lämnas ut när det är dags att gå hem.  
 
Eftermiddagsaktiviteter 
Vi ber er notera att privata eftermiddagsaktiviteter ska förläggas efter skoltid och ej 
på undervisningstiden. 
 
Information 
Det är viktigt att ni föräldrar tar del av den information som skickas ut via veckobrev 
och Schoolity (mellanstadiet). 
 
Ledighet 
Skolan kommer inte bevilja ledighet under perioder för Nationella prov för åk.3 och 6. 
Vi ber er tänka över om resor utomlands är nödvändiga just nu. Betänk att 
smittohärdar tenderar att uppstå lite överallt i världen. 
 
 
Varmt välkomna till ett nytt spännande läsår på Elevverket! 
 
 
Skolledningen  
 
Cilla Collman och Charlotte Engdahl 
 


