
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Till samtliga vårdnadshavare på Arnljotskolan  
2020 10 12 
 
Verksamheterna i förskoleklass, grundskola och fritidshemmet rullar på med 
tillhörande Coronarestriktioner. Den senaste veckan har vi haft en ökning av 
frånvaro bland både elever och personal. Vi fortsätter hjälpas åt att bromsa 
smittspridningen genom att följa de riktlinjer och restriktioner som gäller kring 
Corona.  
 
Riktlinjer Covid-19 
Elever ska stanna hemma om de är sjuka. Sedan ska de vänta minst 48 
timmar efter de har blivit friska innan de kan gå tillbaka till skolan.  
 
Skolbarn med symtom av covid-19 bör testas.  
 
Som ett led i att bromsa smittspridningen av covid-19 inför Smittskydd 
Jämtland Härjedalen de särskilda förhållningsregler som 
Folkhälsomyndigheten i samarbete med smittskyddsläkare tagit fram. Den som  
bor i samma hushåll som en covid-19 smittad ska stanna hemma så länge att 
det går att avgöra om personen blivit smittad eller inte. Särskilda regler gäller 
för barn och ungdomar. Barn som går i förskola, grundskola eller 
gymnasiesärskola får fortsätta gå till sina skolor som vanligt även om de bor 
med någon som har covid-19. Förutsättningen är att de själva är friska. Barnen 
ska under den här perioden träffa så få personer som möjligt och avstå från 
fritidsaktiviteter. Se bifogat dokument för detaljerad information om detta. 
 
Föräldraråd 
Föräldrarådet ställs in denna termin pga Corona.  
 
Höstlovet 
Vi börjar närma oss höstlovet som är vecka 44. Under vecka 44 är 
fritidshemmet stängt tisdag och onsdag. Enligt tidigare information ska 
vårdnadshavare som har behov av omsorg maila 
simon.c.eriksson@ostersunds.se senast två veckor innan stängningsdagarna 
och meddela att ditt barn behöver vara på fritidshemmet. Tempus kommer att 
vara stängt dessa dagar.  
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Fokusområden under läsåret 
Under det här läsåret fokuserar vi på Trygghet och Studiero, Digitalisering, 
ASL, Att skriva sig till läsning, Utvecklingsarbete i matematik samt 
Värdegrundsarbete.  
 
Trygghet och studiero 
Alla elever har gjort kommungemensamma enkäter där vi kartlägger elevernas 
upplevelse av Trygghet och studiero. Elevernas svar ger oss en nulägesbild 
och signalerar vad och var verksamheten har sina styrkor och eventuella 
svagheter. Detta blir sedan utgångspunkt för analys, planering och inriktning av 
insatser som vi eventuellt behöver göra för att öka tryggheten och studieron här 
på Arnljotskolan.  
 
Utvecklingssamtal och den individuella utvecklingsplanen 
Eleven och elevens vårdnadshavare ska enligt skollagen fortlöpande 
informeras om elevens utveckling. På Arnljotskolan hålls utvecklingssamtal för 
alla elever minst två gånger per läsår i åk 1-3, ett på höstterminen och ett på 
vårterminen.  
 
Hösten 2020 genomförs samtalen med vårdnadshavare digitalt eller via telefon. 
Utvecklingssamtalet är framåtsyftande och handlar om hur eleven bäst kan 
stödjas och vilka insatser som kan behövas så att eleven når kunskapskraven 
och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. 
Informationen som ges vid utvecklingssamtalet är också tillbakablickande då 
den utgår från en utvärdering av elevens utveckling.  
 
Skriftliga individuella utvecklingsplaner (IUP) ska upprättas en gång per läsår. 
Den individuella utvecklingsplanen består av två delar: framåtsyftande 
planering och skriftliga omdömen. 
 
Dokumentationen sker i vårt digitala system IST Lärande. 
I IST Lärande får du tillgång till dokumentation från utvecklingssamtalet, 
omdömen, extra anpassningar och åtgärdsprogram. Via kommunens hemsida 
hittar du som vårdnadshavare till IST lärande.  
https://www.ostersund.se/barn-och-utbildning/grundskola-och-

forskoleklass/elevdokumentation-i-ist-larande.html 
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Stängda dagar fritidshemmet vårterminen 2021 
För att driva skolutveckling är det viktigt att all personal samlas för 
gemensam planering, uppföljning och utvärdering av vårt arbete här på 
skolan. Fritidshemmet är stängt nedanstående dagar under vårterminen 2021. 
Mer information hur ni anmäler behov av omsorg dessa dagar kommer 
närmare.  
2021 01 08 
2021 06 15 
2021 06 16 
 
Med vänliga hälsningar 
Nina Magnusson, rektor på Arnljotskolan 
 

 

 

 

 

 


