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Information vårdnadshavare F-6              
 
Corona 
Smittspridningen av covid-19 har legat på en låg nivå i sommar men viss ökning ses 
nu, främst kopplad till storstäderna och återvändare från semester utomlands.  
Skolverksamheten i kommunen har successivt börjat återgå till ordinarie 
verksamhet med stor försiktighet. Det innebär bland annat att simundervisning 
startats igen, aktiviteter som skoljoggen sker, ombyte vid idrott möjliggörs samt 
att körverksamhet har startat. Dock finns ingen exakt mall för alla skolor i Karlstad- 
det kan se lite olika ut på olika skolor.  
 
Vi på Skattkärrsskolan hade en vår som var kantad med stor smittspridning och för 
att förhindra en fjärde smittvåg så gör vi riskbedömningar och följer utvecklingen 
och frånvarostatistiken noggrant. Skola och hem behöver alltså under hösten 
fortsätta att samarbeta och arbeta förebyggande med att förhindra smittspridning 
och det personliga ansvaret kvarstår oavsett nivå på smittspridningen, så det är 
med andra ord viktigt att som vanligt stanna hemma och testa sig vid symtom. 
 
Följande gäller: 

• Tvätta händer, håll avstånd, gör test och stanna hemma vid lindriga 
symtom - även om du är vaccinerad med två sprutor. 

• Testa dig om du varit utsatt för smitta, trots att du inte har symptom. 

• Barn från och med förskoleklass ska lämna prov vid symtom och stanna 
hemma i väntan på provsvar. 

• Barn med förkylningssymtom ska ej vara i skolan. 

• Om någon i familjen har bekräftad smitta gäller familjekarantän, hela familjen 
ska vara hemma. Personer som senaste halvåret haft covid-19 eller är 
vaccinerade med sin andra dos för minst två veckor sedan undantas från 
förhållningsregler och kan fortsätta gå till arbete/skola. Familjekarantän gäller 
vid bekräftad smitta - ej under provtagning. Vi uppmuntrar dock 
hemmavistelse och underlättar för att elev kan delta hemifrån om någon i 
familjen provtas.  

• Vi hänvisar till Region Värmlands provtagning, inga andra aktörer. 
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Följande gäller kring idrottsundervisningen åk 1-6 på Skattkärrsskolan v. 35-39: 
 
- Idrottslektionerna genomförs i möjligaste mån utomhus. 
- Vi erbjuder inte omklädningsmöjligheter och undviker därför alltför pulshöjande 
aktiviteter. 
- Tillgång till toaletter finns under lektionerna. (Vill man nyttja dessa för ev ombyte 
finns ju den möjligheten). 
- Vi följer utvecklingen och kommer med information hur idrottsundervisningen 
planeras efter denna period. 
 

Ombyggnationen 
Stort tack till er som respekterar de nya direktiv som gäller trafiksituationen vid 
hämtning/lämning med fordon enligt utskick. Vi hoppas att det fungerat bra med 
de alternativ vi kommunicerat ut. Det finns dock förbättringsmöjligheter då det 
uppstått farliga situationer där bilar ändå kört in på det avstängda området. Det 
utgör en fara för våra elever, era barn. Om det är andra personer än du som 
vårdnadshavare som hämtar ert barn behöver ni informera denne om de nya 
direktiven. 
Den 3 september kl. 11.00 inviger vi det kommande skolbygget med ett första 
spadtag. Ett helt nytt hus ska byggas i två plan som ska sammanlänka två av de 
befintliga byggnaderna och resultatet blir en stor sammanhängande byggnad med 
plats för 525 elever. Matsalen renoveras och moderniseras och det blir ett helt 
nytt storkök för fler portioner. Den nya skolbyggnaden ska stå klar i slutet av 2022 
och hela ombyggnaden kommer vara klar hösten 2023. Vid spadtaget deltar 
personer som på olika sätt är involverade i bygget och Skattkärrsskolans 
ordförande och sekreterare i Elevrådet ska tillsammans med två kommunalråd få 
spika in starten på bygget. Om du vill kan du läsa mer om projektet på Karlstad 
växer-webben, karlstad.se/nyaskattkarrsskolan.  
 

Föräldraråd 
21 september kl 18 bjuder vi in alla föräldrarådsrepresentanter i respektive klass 
till läsårets första föräldraråd på Teams. Kallelse och länk kommer. Här kommer vi 
att lyfta frågorna kring Corona, bygget och trafiken. Då har du som vårdnadshavare 
möjlighet att lyfta dina frågor genom din representant. 
 
 
 
 
Väl mött! 
Med vänlig hälsning 
 
 
Johan Wisenius                                                   Helena Gustafsson 
johan.wisenius@karlstad.se                             helena.gustafsson@karlstad.se 
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