
Sista veckobrevet 
Under vecka 22 är vi på klassresa måndag-torsdag, fredag är alla lediga. Se uppdaterad 

information i den andra filen, någon liten ändring har gjorts efter versionen jag skrev ut till 

eleverna igår. 

Klockan 13.50 på fredag vecka 22 kommer klasslistorna inför höstterminen läggas ut på 

Classroom för dem som ska gå på Dackeskolan. Anslut till meet i svenskklassrummet och 

invänta klasslistorna lagom till dess. 

Under vecka 23 kommer vi avsluta de arbeten som behövs, träna inför skolavslutningen och 

bara ha trevligt. 

Övrigt 
En elev i klassen har haft konstaterad corona. Det har gått mer än 7 dagar sedan eleven 

insjuknade och nu mår eleven bra. Enligt Folkhälsomyndigheten får en elev återgå till skolan 

efter minst 7 dagar sedan insjuknande och två symptomfria dagar. Detta innebär att eleven i 

fråga kommer åka med på klassresan. Robert och jag har informerat eleverna om detta idag 

och bemött deras frågor och oro. Kontakta gärna någon av oss om ni har några frågor, Robert 

Jonasson 0702305096. Information från Folkhälsomyndigheten: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-

19/skydda-dig-och-andra/hur-lange-bor-jag-stanna-hemma/  

Skolavslutningen kommer ske i kyrkan för årskurs 6. En frisk anhörig per elev är välkommen 

att delta.  

Det kommer vara insläpp 8.45-8.55 så att alla anhöriga är på plats vid 9 när eleverna kommer 

gående från skolan. Ni sätter er på platser markerade med ett allsångshäfte och njuter sedan av 

elevernas musikaliska framträdanden, rektorns tal och betygsutdelning. Vi räknar med att vara 

klara senast klockan 10, då eleverna går tillbaka till skolan för vrålfika och alla anhöriga ger 

sig av på sina håll. 

Det är okej att fotografera under avslutningen, men vi ber er att inte dela bilder på andra än 

era egna barn på sociala medier. 

Eleverna har önskat en sista vrålfika, så det ska de få. De som vill bidrar med något bakverk, 

godis eller chips till en gemensam buffé som vi äter i klassrummet innan vi säger hejdå och 

önskar varandra en glad sommar strax innan klockan 11, då bussarna går hem. 

Trevlig helg,  

Therese 

0728 892 196 
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