Höglandsskolan
Utbildningsförvaltningen

Bromma den 3 april 2020

Hej alla föräldrar på Höglandsskolan.
Påsklovet står för dörren och med det en välbehövlig paus för skolan. Det har varit en
intensiv och annorlunda vårtermin hittills både för oss, för er och hela samhället. I skolan
har vi hanterat många olika beslut, snabba förändringar, mycket att förstå och ta till oss, hög
frånvaro bland personal och elever samt många förberedelser uti fall att... På skolan har vi
alla hjälpts åt och jag vill verkligen berömma alla Höglandsskolans medarbetare som på ett
föredömligt sätt varit flexibla, hjälpsamma och gjort det bästa av situationerna hela tiden.
Jag hoppas ni föräldrar känner er lite uppdaterade på det vi gör och kan känna er trygga med
att vi följer de direktiv vi får från staden som alltid vilar på Folkhälsomyndighetens besked.
Inställda skolevenemang
Vi har hittills ställt in alla evenemang, studiebesök, samlingar i april och Höglandsskolans
Dag den 8 maj. Vi har nu även beslutat att ställa in resterande samlingar i maj, det på grund
av gränsen på 50 personer i gemensam samling. Hur det blir med resten av terminens
gemensamma arrangemang återkommer vi till.
Sjuka eller hemmavarande elever och prov
Jag måste påminna er om att elever som är hemma pga sjukdom eller hemma av andra
orsaker inte får komma till skolan och skriva prov. Vi kan inte ta ansvaret att avgöra om en
elev är sjuk eller frånvarande av andra orsaker. De prov som eleverna missar kommer de att
få göra när de återkommer till skolan eller att de får en annan examinationsuppgift av
läraren. Information om det kommer att läggas på skolplattformen alternativt kontaktar ni
ämnesläraren. Detta gäller med anledning av att är man frisk är man i skolan, är man det
minsta sjuk stannar man hemma och är även hemma två dagar efter man tillfrisknat innan
man återvänder.
Tillgång till dator och uppkoppling hemma?
Vi håller som bäst på att förbereda oss för eventuell undervisning digitalt eller
fjärrundervisning om besked skulle komma att stänga grundskolorna. Det känns inte troligt,
men man vet aldrig och vi måste vara förberedda.
På skolplattformen har vi lagt ut en talong där ni behöver fylla i om ni har dator hemma/
eller inte ifall digital undervisning skulle blir aktuellt. Detta för att vi i så fall ska veta hur vi
ska fördela skolans datorer som eventuellt blir lånedatorer.
Fyll i talongen både om ni har eller inte har digitala hjälpmedel att tillgå snarast, dock senast
den fredagen den 17/4
Uppdatering av mailadress på skolplattformen.
Det är även viktigt att ni som vårdnadshavare har aktuella uppgifter i
Skolplattformen. Kom ihåg att alltid uppdatera er mailadress där.
Vill även påminna er om att ni hittar information från skolan i
Skolplattformen. Ni kan ställa in i Skolplattformens app att ni får
avisering i telefonen så fort något läggs ut.
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Nästa läsår
Skolvalet är i full gång och vi har haft många sökande till våra lediga platser inför nästa
läsår. Det vill säga att vi som vanligt tar emot en ny grupp till förskoleklass och årskurs 4.
Vi har även haft lediga platser till blivande årskurs 7. Alla våra plaster är fyllda och vi är
stolta över att så många elever vill ha plats hos oss på Höglandsskolan.
Vi har gjort klart nästa läsårs agenda och den ser ut så här för eleverna.
Höstterminen 2020
• Höstterminens första dag: 19 augusti
• Höstlov (vecka 44): 26 oktober–30 oktober
• Höglandsskolans Dag: 1 oktober (ersätter 8 maj
2020)
• Studiedag 2 november
• Höstterminens sista dag 18 december

Vårterminen 2021
• Vårterminens första dag: 11 januari
• Sportlov (vecka 9): 1–5 mars
• Påsklov (vecka 14): 6–9 april
• Studiedag 19 april
• Höglandsskolans Dag 6 maj
• Lov vid Kristi himmelsfärds dag: 14 maj
• Läsåret slutar: 11 juni

Avslutningsvis önskar jag er alla en skön påskledighet och
påminner om att vi har studiedag tisdag den 14 april. Eleverna är lediga och fritids öppet för
de som anmält sig dit.

Sandie Sandquist
Rektor

