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Hej alla! 

Nu är sportlovet ett minne blott och helt plötsligt är det vår. 

Vi är så glada att alla elever fick ha en friluftsdag med vintertecken samt att de hann skida och 

åka skridskor en hel del i skolan. 

Under sportlovet förvärrades coronaläget drastiskt och det ledde till distansundervisning för 

högstadiet under perioden 1 mars-12 mars tillsvidare. Elever i högstadiet och deras 

vårdnadshavare fick information om det redan förra veckan. Nu är distansundervisningen igång 

och det är skönt att vi har en viss erarenhet från i våras. Vi är glada att få ha åk 1-6 i skolan och 

vi har igen sett över rutinerna och vidtagit vissa nya åtgärder för att göra det så tryggt som 

möjligt för alla i skolan, men mycket har vi redan gjort tidigare. Nu är rengöring av kontaktytor, 

handtvätt och avstånd ännu viktigare. Vi är dock medvetna att det här med avstånd inte är så 

lätt i skolmiljö, men vi har i alla fall en fördel i att vara ganska få. 

Vi går till matsalen klassvis och sitter glesare då inte högstadieeleverna är på plats.   

Munskydd finns till de som önskar i skolbilarna, men det rekommenderas till alla som är över 

12 år. Idrottslektionerna hålls utomhus osv. 

 

Aktuellt: 

 Enkäten Hälsa i skolan producerar uppföljningsdata om barns och ungas hälsa och 

välbefinnande. I enkäten deltar i grundskolan åk 4, 5, 8 och 9. 

 Åk 4-5 genomför enkäten i mars och åk 8-9 i april, om inget ändrar p g a pandemin. 

 Ett infobrev om detta kommer till berörda vårdnadshavare. 

 4H-tillfället den 16 mars ställs in 

 Vecka 11 skall de elever som tänker söka till Ålands lyceum fylla i ett ämnesvalskort. 

Förhoppningsvis är de tillbaka då, annars löser vi det på annat sätt. 

 Planen är att åk 7-9 simmar och besöker tandläkare den 23 mars och åk 5-6 den 30 mars, 

men vi får avvakta och se hur läget är då.  

 Torsdagen den 25 mars anordnas den årliga läsfesten för åk 5 och fredagen den 26 

mars är det prisutdelning i skrivtävlingen Skratch för åk 9. Båda arrangemang är digitala. 

 Fredagen  den 2 april –måndagen den 5 april är det påskledigt. 

 Vecka 14 kommer åk 4 och 6 att fylla i sina språkvalsvalsblanketter. Återkommer med 

information om det längre fram. 

 

Det var allt för denna gång! Hör av er om ni har frågor rörande något. 

Sköt om er och varandra!  

 

     Mvh Siv   

 

 


