
Skolåret 2020-2021 
Skolåret 2020-2021 inleds måndagen den 17 augusti 2020 kl 8.30.Den 
traditionella gemensamma samlingen ute på skolgården utgår denna gång 
med anledning av Covid-19. Eleverna går därmed direkt till sina klasser den 
första skoldagen. Lärarna återkommer med mera information i sina veckobrev på 
skolans hemsida i åk F-5 och på Schoolsoft i åk 6-9. 

Föräldramötena den 13 augusti utgår 
Föräldramötena – som skulle ha hållits torsdagen den 13 augusti på 
Gripsholmsskolan – utgår på grund av Covid-19.  
Lärarna kommer i stället att skriva informationsbrev till hemmen inför skolstarten. 
Informationsbreven kommer att kunna läsas på hemsidan i åk F-5 och på 
Schoolsoft i åk 6-9. 

Inga föräldrar på besök på Gripsholmsskolan 
p.g.a Covid-19 
Tillsvidare kan inga föräldrar besöka Gripsholmsskolan med anledning av Covid-19. 
Vi ber er i möjligaste mån lämna och hämta era barn ute på skolgården. Personalen 
möter upp i mån av möjlighet. Nu när skolorna öppnar och många återgår till jobbet 
är det viktigt att vi alla tar ett gemensamt ansvar. Med hjälp av förebyggande 
åtgärder hoppas vi kunna undvika en smittspridning på eller i anslutning till 
Gripsholmsskolan. Tack. 

Parkeringen och trafikflödet från den 1 aug 2020 
På initiativ av Statens fastighetsverk kommer vi att prova på en ny lösning gällande 
parkering och trafikflöde i anslutning till Gripsholmsskolan från den 1 augusti 2020 
tillsvidare. Vänligen bekanta er med kartan här tack.  

Kvarglömda kläder 
Kvarglömda kläder på Gripsholmsskolan kan hämtas under den första skolveckan 
den 17-21 augusti. Därefter skänks kläderna bort. Fråga Katarina på kansliet var ni 
kan hämta kläderna. Tack. 

Vi står inför ett nytt skolår och här kan ni ta del av 
information från Folkhälsomyndigheten 
angående Coronaviruset covid-19 
Läs mera här:  https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-
sjukdomar/sjukdomar/coronavirus/information-till-skolledare-om-nytt-
coronavirus.pdf 
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Följande gäller fortsättningsvis på 
Gripsholmsskolan 
För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara 
uppmärksamma på symptom som han förekomma vid covid-19. Det gäller både 
lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra 
symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas. Om 
du har något/några av dessa symptom ska du stanna hemma och stanna 
därefter hemma ytterligare två dagar symptomfri innan du återkommer till 
skolan. Tack. 

Ansvarsfördelning 
Se här tack
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