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Knivsta 2020-08-13 

 

 

Hej på er, 

 

Hoppas att ni och era barn har kunnat njuta av de senaste sommardagarna. I våra verksamheter har vi njutit av att 

få upp lite fart inför den kommande skolstarten. Personalen är på plats och planering av höstens verksamhet är i 

full gång, vilket också innebär fortsatt arbete med att på bästa sätt förhindra smittspridning och följa 

myndigheternas direktiv. 

 

Vi vill här passa på att önska alla våra elever välkomna tillbaka till grundskolan nu på måndag 17/8. Inom 

förskolan pågår arbetet med att introducera nya barn (och vårdnadshavare) och även här vill vi hälsa alla barn 

välkomna till våra förskolor efter sommaren. Verksamheten i våra förskolor och grundskolor fortsätter som i 

våras. Gymnasieskolorna öppnades ju upp igen 15 juni och dessa är fortsatt öppna, vilket givetvis även gäller 

Sjögrenska gymnasiet där eleverna också börjar nästa vecka enligt följande: årskurs 1, individuellt alternativ och 

språkintroduktion startar måndagen 17 augusti kl 9, medan årskurs 2 och 3 startar tisdagen 18 augusti kl 10. 

 

Sjögrenska gymnasiet är en liten skola med 110 elever. Undervisningen kommer att bedrivas som vanligt i 

skolans lokaler och inte på distans. Under introduktionsveckan har det planerats för många utomhusaktiviteter 

och arbete i mindre grupper där elever samt personal kan hålla avstånd. Resten av läsåret är många av eleverna 

ute på praktik omlott varannan vecka så det är sällan alla elever på skolan samtidigt. Gymnasiet följer givetvis 

myndigheternas rekommendationer för att minska risken för smittspridning.  

 

Som flera av er kanske har sett i UNT 12/8 så har Uppsala kommun beslutat att införa nya rutiner för 

smittspårning i skolor. Knivsta kommun har inte fattat ett sådant beslut, men kommunen ser över ett sådant 

alternativ. Vi återkommer med mer information om detta under förutsättning att det blir aktuellt. 

 

I syfte att minska smittspridningen så kommer vi i våra verksamheter generellt sett inte ha några fysiska 

föräldramöten eller utvecklingssamtal. Utvecklingssamtal kommer dock att genomföras i digital form. I 

grundskolorna kommer simundervisningen att pausas under hösten, men vi hoppas att denna kan komma igång 

igen under vårterminen. Respektive verksamhet kommer att informera om hur det ser ut i den verksamheten, då 

det till viss del kan se olika ut mellan dessa. Detta då tex lokalutformningar ger olika möjligheter till 

distansering. 

 

Utöver att planera för Coronaanpassningar har veckan inneburit verksamhetsplanering och en del fortbildning – 

allt för att än mer utveckla våra verksamheter. Det känns jättebra att vara igång med ett nytt läsår och med det 

arbete som våra medarbetare gör för att alla barn och elever ska lyckas så bra som möjligt, trots Corona. Vi 

hoppas att ni är lika ”peppade” som vi är! 

 

Slutligen vill vi önska er alla en trevlig helg! 

 

Hans Åhnberg, skolchef 

Margareta H Dahlin, verksamhetschef förskola/särskola 

Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola” 
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