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Sommarbrevet till vårdnadshavarna på Skattkärrsskolan 
 
Läsåret går mot sitt slut och vi på Skattkärrsskolan vill tacka för en fin vårtermin och önskar er alla en 
riktigt fin sommar! 
  
Vårterminen har som så mycket annat präglats av Coronapandemin och dess utmaningar. Vi vill 
särskilt rikta ett stort tack till er vårdnadshavare för ett gott samarbete och förståelse i vårt 
gemensamma arbete att minska smittspridningen. Den här terminen har vi lärt oss nya begrepp som 
distansundervisning, som våra elever klarade med bravur och Artificiell Intelligens som ska stötta 
våra elever att utveckla läsförmågan. Glädjande var även vårens resultat från Skolinspektionens 
skolenkät som bekräftar att våra elever känner trygghet och att trivseln på skolan är god.     
 
Vi vill i detta brev även tacka våra fantastiska pedagoger som förutom mod även varit 
lösningsfokuserade för att hitta lösningar i en särskilt svår tid för att bibehålla en hög kvalitet på 
undervisningen.   
 
Skolavslutning: Skolavslutningen är den 11 juni och i år firar eleverna detta klassvis i sina 
hemklassrum. Eleverna slutar skolan kl 10.00 och bussarna går kl 10.15 från skolan. De elever som 
har fritidsomsorg äter lunch på skolan och hämtas enligt inlämnat schema.  
  
Fritids: För er som har fritidsplats under lovet: kom ihåg att tiderna i Nuddis ska vara aktuella och 
uppdaterade. Torsdagen den 12/8 är det studiedag och fritids har reducerat öppethållande. Maila 
Helena vid behov av plats. 
 
Nu när våra elever är lediga från skolan en längre period vill vi även lyfta vikten av god läskondition! 
Besök gärna ett bibliotek och låna hem några böcker som era barn kan läsa under sommaren, då 
kommer de att vara i fin läsform när skolan börjar igen den 16 augusti! 
  
Tack för detta läsår och vi önskar er alla en fin sommar! 
  
 
Med vänlig hälsning! 
 
 
Helena Johansson  Johan Wisenius 


