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Välkommen till skolan!
Efter en lång och härlig sommar välkomnar vi er tillbaka till skolan och ett
nytt spännande läsår. Vi hoppas att ni alla har haft en skön ledighet och att
du som elev ser fram emot det nya läsåret. Det gör vi som arbetar på
Skattkärrsskolan.
Följande tider gäller för låg och mellanstadiets skolstart den 16 augusti:
F-3: 08.00, skoldagen pågår till 13.00, bussen går hem 13.15
4-6: 08.00, skoldagen pågår till 14.15, bussen går hem 14.25
På skolstartsdagen får eleverna i åk 1 - 6 scheman där skoldagens start- och
sluttider står. Förskoleklassernas tider är kl 8-13 varje dag.
För er som har fritidsplats vill vi påminna om redan nu att fredagen den
17/9 är en planeringsdag för hela verksamheten och det är reducerat
öppethållande på fritids. Mer information om det kommer närmare. Vi kan
även nämna att första föräldrarådet går av stapeln den
Rutiner för sjukanmälan
Vårdnadshavare anmäler frånvaro för sitt barn till skolan via en
talsvarstjänst på nummer 054-540 30 00. Det du behöver ha tillhands är
barnets personnummer och de tider som sjukanmälan gäller. En bekräftelse
skickas till vårdnadshavare. Du som vårdnadshavare kan också sjukanmäla
via www.karlstad.se. Där finns en länk till sjukanmälan. Du som
vårdnadshavare får information samma dag, om ditt barn har ogiltig
frånvaro. Ett SMS och/eller ett e-postmeddelande skickas till dig inom en
halvtimme efter att frånvaron är registrerad. Om du glömt sjukanmäla ditt
barn på morgonen kan detta göras via talsvar samma dag.

Webbplats

E-post

Karlstads kommun

karlstad.se

karlstadskommun@karlstad.se

Organisationsnr

212000-1850

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Karlstads kommun
651 84 Karlstad

Skattkärrsvägen 44-46
656 72 Skattkärr

054-540 00 00

Fax

405-2213

Sid 2(2)

Den ogiltiga frånvaron skrivs då över och ändras till anmäld frånvaro. Vi vill
att du som vårdnadshavare ser över dina kontaktuppgifter. Det gör du
genom att logga in till sjukanmälan på webben. Under rubriken ”Min sida”
ändrar du dina uppgifter. Här kan du välja om du vill ha bekräftelse via SMS
och/eller e-post. Om uppgifter saknas eller inte stämmer kommer ingen
bekräftelse att nå fram.
Ombyggnationen
Markarbetet för bygget har flutit på bra i sommar. Skolgården är delvis
reducerad. Det är etablerat arbetsbodar på basketplanen samt att delen
som vetter mot grusplanen är avstängd. Det innebär att vi arbetar för att
andra delar av skolgården ska bli roliga lekytor för barnen. Bla ska
gräsplanen bakom Diamanten rustas upp och lekytan framför Diamanten
blir ett projekt för elevrådet i samarbete med träslöjden….
Även trafiksituationen är berörd av bygget från måndag 16/8- det är
viktigt att ni läser den information som lagts ut på respektive
klassblogg/hemsidan/FB av Teknik och fastighet.

Coronainformation
Vi har haft en bra sommar dvs inga nya konstaterade fall bland varken
elever eller personal då sommarfritids varit öppet hela sommaren. Eftersom
det kommer signaler från smittskydd att smittspridningen nu ökar igen i
samhället kommer vi att ha fortsatta rutiner för att motverka smittspridning
i vår verksamhet. Vi undviker trängsel, eleverna använder handsprit, elever
med förkylningssymptom stannar hemma, föräldrar ska ej vistas i skolans
lokaler, möten sker via teams. Om man som förälder har särskilda skäl kring
skolbesök ska mentor kontaktas före.
Väl mött!
Med vänlig hälsning

Johan Wisenius
johan.wisenius@karlstad.se

Helena Gustafsson
helena.gustafsson@karlstad.se

