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Till förälder med barn på Lillgårdsskolan

Inför skolstarten höstterminen 2020
Skolstarten står för dörren och det är dags att dra igång ett nytt läsår på Lillgård. Det känns jättebra att vara
tillbaka på Lillgårdsskolan efter tio år med tjänst i Linköpings kommun. Det är med stor ödmjukhet jag tar över
rektorsrollen efter Kjelle. Jag är tacksam att stiftelsens styrelse planerat så att Kjelle kan gå bredvid mig under
en övergångsfas, det borgar för kontinuitet.
Läsårstider finns med i Kjelles sommarbrev som ligger på skolans hemsida. Läsårstiderna är också angivna i
kalendern på Infomentor. I detta sammanhang vill jag också påminna om att du som förälder anmäler eventuell
frånvaro i Infomentor innan 7.30, varje dag ditt barn är sjuk.
Vi har fortsatt en situation med Covid- 19 som vi behöver medvetandegöra varandra om och planera för i
skolan, allt för att värna hälsa och reducera smittspridning i samhället. Vi följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer och ser till att våra rutiner är i samklang med de som används i Linköpings kommun. Här
kommer några punkter:
•
•

•

•

•
•

Barn med milda symptom är hemma och stannar hemma 2 dagar efter det att de är symptomfria.
Friska barn är i skolan även om familjemedlem är sjuk.
Vi ber er lämna och hämta barn utomhus om du inte absolut måste följa med in för att hjälpa ditt barn
eller hämta något. Detta under förutsättning att du är symptomfri. Vi vill med detta undvika att det
bildas grupper i trånga utrymmen.
Om du har barn med milda symtom, men misstänker att det beror på allergi, stannar barnet hemma
och tar sin medicin. Om medicinen gör verkan och du som förälder är övertygad om att barnets
symptom beror på allergi, ber vi dig kontakta klasslärare. Redogör för din bedömning av läget innan
barnet får gå till skolan med allergisymptom.
Om ditt barn varit hemma med symptom, är frisk, men har kvarvarande torrhosta gäller följande: När
barnet varit hemma 7 dagar efter insjuknandet och varit frisk i 2 dygn kontaktas klasslärare. Redogör
för läget innan barnet får gå till skolan.
Under höstterminen genomför vi utvecklingssamtal med anpassning till rådande situation. Det innebär
att klassläraren kan välja telefonsamtal, möte utomhus eller i skolans lokaler.
I höst genomför vi föräldramöten i anpassad form. Vi genomför möten endast i förskoleklass, åk1 och
4. En vårdnadshavare/ elev är välkommen till ett möte utomhus på skolgården. Inbjudan kommer.
Information till övriga klasser lämnas på annat sätt.

Vi hälsar våra elever välkomna till skolstart onsdagen 19 augusti kl.8.00. Ett nytt spännande läsår väntar på
Lillgårdsskolan. Skoldagen slutar efter lunch. Jag ser fram emot att få träffa våra elever och ta del av deras
sommaruppgifter.
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