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Till vårdnadshavare på Kämpetorpsskolan, en julhälsning på distans
För ett år sedan stod vi i en härlig skara av elever, personal och föräldrar på
Solbergaskolans skolgård, iförda tomteluvor och hade avslutning med sång och spex.
Äntligen var vi framme mot en återflytt till vårt Kämpetorp efter fem års evakuering.
I januari flyttade vi in i vår vackra skola trots att mycket var halvfärdigt med lister, dörrar som
inte funkade, avsaknad av riktigt golv i matsalen osv. Dagen innan vi flyttade in fick vi en
tillfälligt godkänd besiktning att få vistas i lokalerna. Puh.
Eleverna jublade över skolgården som nästan var som ett lekland. Pedagogerna gladdes åt
att få flytta in sina saker i helt nya fräscha rum och förråd.
Högstadieeleverna fick äntligen känna sig stora och gå i en högstadiebyggnad med egna
elevskåp och soffor i korridoren.
Vi hade vår invigning med alla borgarråden och klippte band med hjälp av eleverna.
Nu skulle vi sätta igång med våra undangömda traditioner för att få ihop våra elever till en
skola.
Då kom Corona. Hela världen stod inför något vi aldrig varit med om och fruktansvärda
följder för många.
Vi fick så klart förhålla oss till att inte samlas i olika grupper, försöka hålla avstånd, nya
rutiner med städning och handtvätt. Handspriten tog slut och vi hoppas alla att allt skulle
vända till sommaren. Vi alla vet ju svaret.
Våren var tuff med många sjuka och vi visste inte då att hösten blev ännu svårare.
Sommaren kom och dagen innan midsommar blev vi varse att vårt högstadium skulle delas
med Slättgårdsskolan. Mycket oro i magen hur det skulle bli, men efter en termin ser vi att
detta har fungerat mycket väl.
Jag hoppas att våra elever ändå fått känna att nästan allt varit som vanligt. Skolans mål finns
kvar som förut, arbetsuppgifterna i skolarbetet är också mycket som vanligt. Inte några
längre utflykter eller studiebesök har kunnat göras eller prao för eleverna i åk 8, men det
mesta har ändå flutit på.
Vi har ökat elevunderlaget rejält från att ha varit en liten F-6 skola med dryga 300 elever har
vi redan nu nästan fördubblat antalet och fler ska vi bli.
Jag vill tacka er föräldrar som har kunnat hämta era barn tidigare på fritids, tackat er som vi
bjudit in på digitala möten och att det ändå har gått bra.
Jag hoppas att information har nått er om läget på skolan. Nu läggs informationen nästan
alltid ut på våra digitala ytor som Skolplattformen.
Tack för denna termin och jag önskar er alla en
God Jul o Gott Nytt År / Birthe Ahl Källqvist
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