
Hej alla elever och föräldrar! 

Nu är det äntligen dags för oss att hälsa er alla välkomna till ett nytt och förhoppningsvis sagolikt 
läsår. 

Vi ser som vanligt fram emot att ta emot er alla, både nya och gamla elever och föräldrar. 

Vi avslutade vårterminen på ett alldeles särskilt sätt, utan vår vanliga skolavslutning och med alla 
restriktioner runt Corona som alla så fint hjälpte till att efterleva på bästa sätt. 

Med tanke på läget behöver vi tänka på samma sätt även under hösten.Det innebär att vi inte kommer 
att ha föräldramöten på det sätt vi alltid brukar ha och vi behöver fortsätta att be er föräldrar och 
vuxna att hämta och lämna era barn utan att gå in i hallar, klassrum och fritidshemvister.Vi hjälper 
varandra att hitta trygga och fungerande system för det. 

Vi vill trots restriktioner alltid vara tillgängliga så att alla, både elever och föräldrar, kan känna sig 
trygga om man har frågor och funderingar. Vi kommer att göra allt för att kommunicera digitalt via 
veckobrev och annan information på schoolsoft. Om ni på något sätt upplever glapp i 
kommunikationen från skolan så ta gärna kontakt med oss. Vi får hjälpas åt att skapa de bästa 
förutsättningar för alla våra elever. 

Vi vill också understryka att vi gärna möts men vi kommer att vara fortsatt restriktiva med större 
möten, så ta kontakt med klasslärare eller skolledning. 

Vi vill vidare påminna om att fortsatt försiktighet bör efterlevas, om man känner minsta 
förkylningssymtom stannar man hemma, i övrigt är man i skolan för att få rätt till sin utbildning. Detta 
gäller samtliga årskurser inklusive förskoleklass. 

 Vi vill också passa på att informera er om att vi nu till hösten har utökat Viks skola med en 
kommungemensam särskild undervisningsgrupp för elever med språksvårigheter åk 4-6. Nu har vi 
således både åk 1-3 och 4-6 för elever med behov av detta stöd. 

Vi har dessutom utökat med en förskoleklass vilket innebär att vi till hösten startar upp med fyra 
förskoleklasser. 

 Förskoleklasser 

När det gäller inskolningar för blivande förskoleklasselever kommer vi att ha den första 
inskolningen, som vi tidigare kommunicerat, på onsdag den 12/8 klockan 16.00-17.00. Upplägget 
kommer att vara annorlunda i år så vi ses utomhus på gården i anslutning till respektive klassrum vi 
har en kort samling/lek med eleverna och sedan får barnen gå in i klassrummet och på hemvisten och 
titta på lokalerna samt se var de har sina lådor och var de ska hänga sina kläder. 

Andra inskolningsdagen är måndagen den 17/8 klockan 16.00-17.00. Då lämnas barnen i respektive 
klassrum och föräldrar möter skolledning för ett kort informationsmöte i skolrestaurangen. För att vi 
inte ska överskrida rekommendationer för folksamlingar önskar vi att eleverna representeras av en 
vuxen vid detta tillfälle. 

16.10-16.30 klass FA och FB (föräldrar möter skolledning i skolrestaurangen) 

16.30-16.50 klass FC och FD (föräldrar möter skolledning i skolrestaurangen) 

  

Så låt oss hjälpas åt att göra det bästa för alla våra elever, det tror vi att vi kan göra om vi hjälps åt, att 
vi arbetar tillsammans för allas bästa. 

Kom ihåg att vi finns här för er och era barn så låt oss veta om ni har frågor och funderingar samt, låt 
oss veta om kommunikationen glappar när vi inte kan mötas på det sätt vi är vana vid. 

 

Varmt välkomna önskar Victoria, Ann-Sofie och Maggi tillsammans med all personal på Vik. 



 

 

  
 


