
 

 

Till vårdnadshavare på Sickla skola 

 

Varmt välkommen till ett nytt läsår på Sickla skola och extra välkommen till Dig elev och 

familj som börjar hos oss för första gången.  

 

Alla kommer vi till skolan och en ny hösttermin med lite fjärilar i magen. Eleverna kommer till 

skolan med en mängd förväntningar och vi ser fram emot ett nytt spännande lärande läsår 

tillsammans!  

 

Skolstart 
Eleverna börjar skolan måndag 17 augusti kl 09.00. Personal möter upp utanför respektive 
hus med en klassmärkt skylt. Samtliga elever slutar första skoldagen kl 14.00. Efter 
skoldagens slut tar fritids och Klubben vid, för de som är inskrivna.  
 
Schemat börjar gälla från och med tisdag 18 augusti och lämnas ut i pappersform vid 
skolstart. Schemat kommer också att publiceras på Infomentor under samma vecka.   
 

Nya medarbetare 

Inför höstterminen har vi fått några nya medarbetare. Dom kommer presentera sig närmare 

vid skolstarten och i veckobrev.  

 

Rådande samhällsläge, Covid-19  
Med anledning av pandemin, Covid-19, så vill vi påminna om att vi fortsatt noggrant följer 
Folkhälsomyndighetens direktiv och rekommendationer. Under skoltid och tillsammans 
med våra elever så gäller:  

• Vi håller avstånd.  

• Vi tvättar händerna ofta.  

• Vi stannar hemma om vi är sjuka, även vid lindriga symtom.  

• I skolans lokaler får bara skolans elever och personal vistas. Hämtning och lämning 
sker utomhus. 

 
Tack för att ni alla respekterar och hjälper oss med detta. 
 

Måndagar på Sicka skola  

På måndagar har all personal på grundskolan planeringsmöte kl 08.00-09.00. Detta är därför 

en bra dag att ta det lite extra lugnt hemma på morgonen i familjen om man har möjlighet. 

För de elever som behöver omsorg, kommer skolan att erbjuda skolgårdsaktiviteter denna 

timme. Skolan startar alltså kl 09.00 för samtliga elever på måndagar. 

 

Arbetsro och mobiltelefoner  

På Sickla skola arbetar vi aktivt med vår gemensamma arbetsmiljö. Som ett led i detta 

kommer vi att fortsätta fokusera mycket på arbetsro. Elevernas mobiltelefoner ska inte 

användas alls under skol- eller fritidstid utan endast i anslutning till hemgång (om ej i 

pedagogiskt syfte). Planera därför hämtning från fritids tillsammans med era barn redan på 

morgonen och inte per telefon under dagen.  

 

Fotografering  



 

När skolfotografen besöker skolan (mån 21 sep och tis 22 sep), kommer hen endast att ta 

gruppfoton till skolkatalogen precis som tidigare läsår. I vårt digitala samhälle är det många 

som ordnar med fotografering av sina barn på annat sätt och då skolan ska vara avgiftsfri vill 

vi inte uppmuntra till vårdnadshavares utgifter.   

 
Utvecklingssamtal  
Höstens utvecklingssamtal äger rum dagtid, tisdag och onsdag vecka 38. Sickla skolas 

utvecklingssamtal är elevledda. Inför höstterminen har vi anpassat formen för samtalen 

utifrån rådande samhällsläge och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Utvecklingssamtalen kommer därför att genomföras digitalt, alternativt vid behov per telefon.  

 

Under utvecklingssamtalsdagarna har eleverna på mellanstadiet hemstudiedagar med 

specifika arbetsuppgifter. För de elever som så önskar, finns det möjlighet att arbeta på 

skolan.  

 

Inbjudan, tidsbokning och instruktioner för utvecklingssamtalen skickas ut via InfoMentor 

under första skolveckan. 

 

Föräldramöte 
Årets föräldramöten kommer också utifrån samhällsläget att genomföras digitalt i form av en 

filmad presentation. Det digitala föräldramötet skickas ut i samband med veckobrev, fredag 

v35.  

 

Julavslutning 18 dec, 2020 
Inför terminsslut i december, kommer skolan i år att anordna julavslutning dagtid tillsammans 

med eleverna.  

 

Läsårsdata 2020/2021 

(finns också på vår hemsida: https://www.nacka.se/valfard-skola/sickla-skola/) 

 

Ht-20 

3 aug   Fritidsverksamheten öppnar 

10-11 aug   Fritidsverksamheten stängd (studiedagar) 

17 aug   Skolstart 

31 aug   Studiedag (fritids öppet) 

2 okt   Studiedag (fritids öppet) 

6 okt   APT Fritidsverksamhet stänger 15:45 

v 44   Höstlov (fritids öppet) 

17 nov   APT Fritidsverksamhet stänger 15:45 

18 dec   Julavslutning (dagtid) 

 

Vt-20 

11 jan   Studiedag, fritids stängt 

12 jan   Vårtermin startar 

2 feb   APT Fritidsverksamhet stänger 15:45 

v 9   Sportlov 

16 mar   APT Fritidsverksamhet stänger 15:45 

https://www.nacka.se/valfard-skola/sickla-skola/


 

v 14   Påsklov 

27 april   APT Fritidsverksamhet stänger 15:45 

14 maj   Lovdag, fritids öppet 

17 maj   Studiedag, fritids öppet 

11 jun   Sommaravslutning 

 

Dag före röd dag stänger fritidsverksamheten kl 16.00 

 

Varmt välkomna till vårt nya läsår! 

 

Bästa hälsningar, 

Åsa Portelius, rektor 

Karin Jarnlo, bitr rektor 

Sara Wikström, bitr rektor 

Susann Rådström Drougge, bitr rektor  

 


