
Rutiner vid frånvaro klass Igelkottar 

När ert barn är sjuk är det viktigt att ni ser över barnens schema och hämtar 
böcker efter två dagars frånvaro för att ta igen arbete i den mån det går. För 
specifika sidhänvisningar, kontakta mig om det inte står i veckoschemat. 

Då det inkommer ledighetsansökningar med jämna mellanrum och ansvaret för att 
arbeta ifatt skolans arbete, i den mån det går (vissa filmer t ex finns endast på 
inköpt licens), tillfaller er föräldrar gäller följande: 

Medtag arbetsböcker såsom matematikbok, skoldagbok, arbetsbok till läseboken 
samt ev andra arbetsböcker samt pärm. 
Vissa böcker har samlats in av mig vilket innebär att ni kan be ert barn prata med 
mig så att han/ hon får dessa alt att ni själva hör av er. 

Följ i första hand det som står i klassens schema på hemsidan, t ex se filmer på 
UR, SVT Play och samtala om innehållet. 
Då det än så länge är svårt att beräkna tidsåtgång i ex antal arbetade sidor i 
matematikboken veckan innan, så skriver jag inte in dessa utan meddelar t ex 
enbart att vi arbetar med kap 1 som allmän information. 

Detta innebär att när ert barn är sjuk alt bortrest behöver ni alltid återkoppla till mig 
för specifik info om sidhänvisningar att arbeta med om det inte står i 
veckoschemat. Det kan även förekomma att ert barn får med sig uppgifter efter er 
resa/ frånvaro, att slutföra i efterhand. 

Även rättning av matematikbok eller andra arbetsuppgifter är önskvärt att ni som 
föräldrar utför, då hinner ni även hjälpa ert barn på vägen så att han/hon t ex inte 
formar bokstav eller siffra fel i övningshäfte. 

Man kan alltså inte arbeta på i valfria sidor i böcker utan vi har en specifik 
arbetsgång med tydliga instruktioner, genomgångar samt rättning när vi arbetar. 
När vi t ex arbetar med ett tal så delar vi upp det, arbetar på flera sätt än i ma-
boken vilket innebär att arbetsmomenten tar tid för att förankra kunskapen 
ordentligt hos barnen. 

Övrigt: det händer att jag sänder med böcker hem med ert barn (med markerade 
sidor), för att göra klart sidor. I dessa lägen är det mycket viktigt att göra för vana 
att lägga tillbaka boken i väskan (även om man inte är klar ännu) efter dagens 
arbete så att den går tillbaka till skolan då vi arbetar med böckerna under skoltid: 
den kan gå fram och tillbaka. 



Kontaktuppgifter till barnens pedagoger att kontakta vid ledighet/ 
sjukdom: 


Christian Joffs 

christian.joffs@gripsholmsskolan.se  

070-181 90 54 

Anna Ingbro 

anna.ingbro@gripsholmsskolan.se 

070-100 82 11 

Linus Fagerström 

linus.fagerström@gripsholmsskolan.se 

070-100 90 61 

Återkoppla gärna vid frågor. Stort tack på förhand och för gott samarbete! Med vänliga 

hälsningar Christian! 
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