Rektorsbrev augusti 2020
Jag inleder nu mitt tredje år som rektor på Nacka Strands Skola. Ett år då förskolan firar 25 år och
skolan firar 15 år. Jag är väldigt glad över att vi får öppna upp förskolor och skolor även om vi även
fortsatt får hålla oss till restriktioner runt Corona. Viktigast är att alla med symtom stannar hemma och
följer riktlinjerna på 1177.se, vi kommer att skicka hem alla med symtom som kan vara Corona. Viktigt
att ni vid lämningar och hämtningar respekterar varandra och personalen och håller avstånd. I möjligaste mån vill vi att hämtningar och lämningar sker utomhus. Elever på skolan kan själva bära in och
hänga upp sina saker på krokar, på förskolan ber jag er att se till att max en förälder är i hallen åt
gången. Traditioner är en jätteviktig del av vår verksamhet där vi lägger grund för en härlig gemenskap
på enheten, som föräldrar kommer ni inte bli inbjudna under rådande läge men vi kommer att skapa
fina tillfällen för barnen.
Torsdag den 20/8 är det skolstart. 8.30 välkomnar vi alla som ska börja förskoleklass till skolgården
och max en förälder per barn får närvara. Elever som börjar åk 1-3 välkomnas på gården 9.00 och även
här får max en förälder närvara. Vi har en kort samling ute med presentation av personal. Jag passar
på att påminna om att ni inte får fotografera eller filma vid dessa tillfällen då vi har elever på skolan
som inte får finnas med på bild. Inga föräldrar följer med in när skoldagen börjar. Skoldagen avslutas
kl 13.00 och då har fritids disco på gården för att fira in det nya skolåret.
Föräldramöte för skolan var planerat till kvällen 20/8 med vi ställer in denna sammankomst. Vi kommer att skicka ut information till er under nästa vecka så att ni får del av så mycket som möjligt inför
starten. Vi kommer även skicka ut presentation av personalen på skolan så att ni känner igen oss. Det
är jättetråkigt att inte kunna träffas och bygga den gemenskap vi vill ha på skolan men vi behöver
anpassa oss utifrån rådande riktlinjer och får ta igen detta senare. Har ni frågor, tankar och funderingar
hör gärna av er, det är lätt att vi missar något när kommunikationen blir envägs från vår sida.
På förskolan börjar vi med inskolningar under nästa vecka och vi kommer att vara ute mycket och vara
restriktiva med att bjuda in föräldrar i lokalerna. Vi vill att ni föräldrar respekterar att hålla 2 m avstånd
mellan vuxna.
Vi serverar frukost mellan 7.00-7.30. De barn som vill äta behöver vara på plats senast 7.15 för att
hinna. 7.30 lämnar vi salongen för att börja gå ut. Förskolan kommer att vara ute alla dagar från 8.00
och skolan är alltid ute från 7.30 fram till skolstart. För oss är det viktigt att vara ute och alla behöver
ha med sig kläder för alla väder. Passar på att påminna om att namnmärka för att vi ska kunna hjälpa
barnen på bästa sätt.
Jag kommer även avvakta med att bjuda in till föräldraråd men ring eller maila mig gärna när tankar,
frågor eller synpunkter dyker upp.

Trevlig sommar!
Anna Grimlund

Läsårsdata 20/21
13/8-14/8
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2/9
V 44
26/10
14/12
18/12

Planeringsdagar – Skola, fritidshem och förskola stängt
Skolstart
25-års jubileum – firas bara av barn och pedagoger
Läslov
Planeringsdag – Förskolan stängd
Luciafirande skolan kl 14 och förskolan kl 15
Terminens sista dag
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11/1
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V 14
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14/5
11/6

Planeringsdag – Skola, fritidshem och förskola stängt
Terminens första dag
Sportlov
Påsklov
Planeringsdag – Skola, fritidshem och förskola stängt
Klämdag – Verksamheten öppen för de som har anmält behov (maila rektor)
Skolavslutning kl 13 och Sommarfest förskolan kl 14

För att hålla kvalité i verksamheten har vi cirka en gång per månad kvällsmöte för all personal och stänger verksamheten 16.00, nedan ser ni datum för dessa. Har du behov av omsorg
efter 16.00 mailar du rektor anna.grimlund@pysslingen.se minst 2 veckor innan aktuellt datum så bemannar vi med vikarie. Ni behöver inte gå in och korrigera i SchoolSoft för dessa
dagar. Samma sak gäller vid planeringsdagar.
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