
Gripsholmsskolan den 22 mars 2020

Bästa elever, personal, föräldrar och övriga i anslutning till Gripsholmsskolan

Under den förra skolveckan - vecka 12 - pendlande elevantalet mellan 149 frånvarande 
elever på måndag till 276 frånvarande elever på fredag och motsvarande siffror bland 
personalen var 20 frånvarande i personalen på måndag och 27 frånvarande i personalen på 
fredag.

Vi räknar med att situationen kommer att se ungefär lika ut under veckan som kommer och 
eftersom regeringen - åtminstone ännu inte i detta skede - fattat beslut om att stänga 
skolorna vill vi informera er om följande.

Skolarbetet fortsätter i stort sett enligt samma upplägg som under den förra veckan för de 
elever som är frånvarande från skolan likaväl som för de elever som är närvarande på 
skolan.

Observera att samma direktiv som tidigare gäller - man stannar hemma även med 
lindriga symptom och kommer inte tillbaka till skolan innan man varit helt 
symptomfri i två dagar.

Nu när vi har många elever som är hemma av olika anledningar är det extra viktigt att ni 
vårdnadshavare frånvaroanmäler i SchoolSoft. Vi önskar även en kommentar i samband 
med anmälan så att vi ser om det gäller sjukdom, återhämtning eller hemstudier pga 
situationen. Kommentar lämnas i samband med frånvaroanmälan via webbsidan (går ej via 
appen).  

Åk 6-9
All kommunikation mellan skolan och hemmet, mellan läraren och eleven sker via 
SchoolSoft. Där finner ni planeringar, uppgifter och meddelanden i de olika ämnena. Vi 
uppmuntrar till god kommunikation mellan hem och skola.  Såvida skolan stänger kommer 
en mera detaljerad information om hur hemarbetet går till. I åk 6-9 har alla elever tillgång 
till sin egen dator som de bär med sig hem för skolarbetet.
Vid frågor nås lärarna via SchoolSoft eller via mail.



Åk 4-5
I åk 4-5 vill vi gärna så snart som möjligt få kännedom om det finns familjer där eleverna 
inte har tillgång till en dator/läsplatta på hemmaplan. Meddela i så fall detta till läraren så 
löser vi det med en gång med en lånedator från skolan.
I åk 4-5 är det viktigt att ni föräldrar tillsammans med era barn noggrant följer den 
information som läraren lägger på skolans hemsida varje vecka. Såvida skolan stänger 
kommer en mera detaljerad information om hur hemarbetet går till.
Vid frågor nås lärarna via SchoolSoft eller via mail.

Åk F-3
De yngre eleverna är inte vana vid att använda datorer på samma sätt som de äldre och 
därför behöver de få information på ett sätt som de är vana vid. Veckobrevet på klassens 
hemsida kommer därför att användas som grund och informationskälla. Såvida skolan 
stänger kommer en mera detaljerad information om hur hemarbetet går till. 
Vid frågor nås lärarna via SchoolSoft eller via mail.

Förskolan (gällande 4-5 åringar) går ut med egen info om dagarnas upplägg.

Vi rektorer följer läget från dag till dag och har ni frågor nås vi bäst via mail enligt följande:

Förskolan 4-5 åringar 
Tf rektor Emma Vesterlund emma.vesterlund@gripsholmsskolan.se
Åk F-5
Bitr rektor Juho Friberg juho@gripsholmsskolan.se
Åk 6-9
Bitr rektor Annu Hellning ann-cathrine.helling@gripsholmsskolan.se
Frågor gällande SchoolSoft
Tf bitr rektor Ia Husberg ia@gripsholmsskolan.se
Övergripande ansvar och frågor
Rektor Nina Lidfors nina@gripsholmsskolan.se

Vi ber er alla nogsamt ta del av och följa de direktiv som statliga myndigheter kontinuerligt 
uppdaterar och går ut med till allmänheten.

Folkhälsomyndighetens råd till skolor och förskolor här:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/
covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/

Nina Lidfors
rektor på Gripsholmsskolan
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