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Till våra vårdnadshavare på Kämpetorpsskolan
Varmt välkomna tillbaka till läsåret 2020/21

Skolstart
OBS inga föräldrar vårdnadshavare får följa med in i skolans lokaler.
Årskurs 1-6, Skoldagen är mellan 09.00-10.00 därefter fritids/klubb
Årskurs 7-8 Skoldagen är 09.30-10.30
Åk F, information går ut till er separat om inskolningen.
Åk 1-3, eleverna tas emot kl. 09.00 av sina pedagoger på skolgården och går sedan till sina
klassrum.
Åk- 4-6, start kl. 09.00, eleverna går upp till sina klassrum- personal finns på skolgården som
vägleder.
Åk 7-8, mentorerna möter upp kl. 09.30 på skolgården och tar med sina elever in till
klassrummen.
Här kommer viktigt att tänka på angående Covid 19 och restriktioner.
Då vi fortfarande inte får låta några föräldrar komma in i skolans lokaler fortsätter vi med att
eleverna skall lämnas och hämtas på skolgården. Personal tar emot där. Detta fortsätter tills
vi får andra restriktioner.

Det är fortfarande viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer som:
• Att tvätta händer, särskilt före och efter skoldagen, vid måltid och efter toalettbesök.
• Att stanna hemma vid sjukdom, även vid lindriga symptom.
I skolan ska eleverna tvätta händerna före lunch, vi kommer att ha handsprit i matsalen
så eleverna alltid spritar händerna innan de tar mat. Vi har avståndsmarkeringar för kö till
matsalen. Vi använder annan utgång från matsalen för att slippa trängsel vid in och
utgång.
Affischer om handhygien och avstånd sätts upp för påminnelser på dörrar.
Vi träffas inte i stora grupper på skolan. Vi håller oss till våra klasser och
fritidsavdelningar så långt det går. Inga planerade aktiviteter i storsamlingar. Vi använder
inte kollektivtrafiken.
Utökad städning fortgår i lokalerna.
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Om Slättgårdsskolans evakuering.
Slättgårdsskolans högstadium kommer att låna lokaler hos oss då deras egen skola
tragiskt brann ner före sommaren.
Det är 150 elever som går i åk 7-9, två klasser i varje årskurs. De kommer att få tillgång
till plan 3 i hus D= högstadiet. De kommer också ha tillgång till de två slöjdsalarna vi har
som vi ännu inte börjat använda.
Det är ca 10 lärare som kommer att finnas här samt kurator. Skolledning (rektor /bitr.
rektor) och skolsköterska ska finnas här vissa dagar.
Vi har plats i matsal för dessa elever och de kommer i huvudsak äta samtidigt eller efter
våra högstadieelever.
Deras elever kommer att ha idrott i Sätrahallen och deras idrottslektioner ligger då mest i
början eller slutet av dagen.
Vi har haft kontakt med skolledning och kansli och kommer jobba för att detta ska bli så
bra som möjligt. Vi har erfarenhet själva då vi också varit evakuerade och blivit trevligt
och bra bemötta. Även om vi så klart hade sluppit att få en annan skola till oss så får vi
absolut göra det bästa, något annat finns inte. Vi har all förståelse för deras situation som
ska dela upp sin skola på tre olika skolor.

Nu ska det bli så roligt att träffa alla eleverna igen och även välkomna alla våra nya
elever som valt att börja hos oss. Roligt också att vi fått så många nya lärare till oss.

Än en gång – välkomna!

Birthe Ah Källqvist, rektor
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