
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Till samtliga vårdnadshavare på Arnljotskolan 
 
2022 10 27 
 
Hej, 
Höstterminen rullar på och vi har det bra här på Arnljotskolan. Våra nya rutiner med 
fritidsverksamhet utomhus på morgonen fungerar fint med gott resultat för elevernas kunskap, 
trygghet och studiero. När eleverna har varit utomhus på morgonen är de pigga och redo för 
inlärning. Tänk på att det börjar bli kallt ute, vilket innebär att eleverna behöver ha varma kläder 
på sig när de kommer till skolan. Vi kommer att fortsätta vara utomhus på morgonen med 
fritidsaktiviteter under hela läsåret. Elever får inte befinna sig inne i skolan på morgonen mellan 
7-7.50. Om det blir oväder, tex snöstorm och vädervarningar kommer vi att vara inomhus. 

 
Här på Arnljotskolan arbetar vi med ständiga förbättringar för att utveckla våra verksamheter i 
förskoleklass, grundskola och fritidshemmet. Arbetet med att förbättra elevernas kunskaper, 
trygghet och studiero är ett ständigt pågående arbete som aldrig blir färdigt. Det här läsåret 
satsar vi extra på att alla årskurser har logistikscheman med vuxennärvaro vid sårbara 
övergångar där det tidigare har hänt konflikter och kränkande behandling. Vi lägger stort fokus 
på vår rastverksamhet där pedagogerna har fasta positioner på skolgården och roliga 
rastaktiviteter. Elevhälsoteamet har som mål detta läsår att vara mera ute i klassrummen. Vi 
följer noggrant upp elevernas kunskapsresultat för att se vilka elever som behöver stöd eller 
extra utmaningar i sitt lärande.  
 
Mina pedagoger gör ett fantastiskt fint arbete med eleverna. Det är roligt att se vilken 
arbetsglädje och nyfikenhet till lärandet som våra elever har. Att arbeta som rektor på 
lågstadiet är härligt när jag ser vilken fin utveckling av kunskaper och sociala målen som 
eleverna gör.  
 
Nästa vecka är det höstlov. Fritidshemmet har stängt för planeringsdagar tisdag 1 november 
och onsdag 2 november. Jag passar på att påminna att fritidshemmet är stängt studiedagen 9 
januari 2023. Håll utkik i Tempus där mina fritidspedagoger lägger ut aktuell information om 
fritidshemmet.  
 
Vi ser att frånvaron ökar bland både elever och personal. Det är framförallt magsjuka och 
förkylningar. Tänk på att barnen ska vara hemma när de är sjuka och har symtom. Här på 
skolan är vi noga med handhygienen. Vi uppskattar att ni vårdnadshavare också är noggranna 
med barnens handhygien så att vi tillsammans hjälps åt att förebygga smittspridning. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
Nina Magnusson, rektor Arnljotskolan 
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