
 

 

 

Information från skolledningen inför LÅ 21/22 
Nu är vi snart redo för ett alldeles nytt och fräscht läsår. Vi är laddade för att ta emot era barn och 
fortsätta leda dem på kunskapens stig mot framtiden. Vi hoppas att många av er har kunnat njuta av 
en fantastisk sommar med allt vad det kan innebära.  

Tyvärr har vi inte tagit oss igenom hela pandemin vilket delvis kommer att påverka även denna 
hösttermin. 

Några informationspunkter i relation till pandemin: 

 Vi fortsätter att hålla avstånd, har en god handhygien samt stannar hemma vid minsta 
sjukdomssymptom, 
 

 Vi kommer att hålla föräldramöten och utvecklingssamtal digitalt, 
 

 Det är fortsatt bara tillåtet att lämna och hämta utomhus för vårdnadshavare, 
 

 Vi följer utvecklingen av pandemin noggrant. Folkhälsomyndighetens nationella restriktioner 
gäller fortsatt samt att vi uppdaterar er vartefter eventuell ny information finns att ge. 
 

Information gällande skolstart 

Skolan börjar tisdagen den 17 augusti för samtliga elever: 

 Förskoleklass startar kl. 08.00 på skolgården, 
 Åk 1 – 6 startar kl. 08.30 på skolgården, 
 Åk 7 startar kl. 10.00 på skolgården och avslutar dagen kl. 14.30, 
 Åk 8 och 9 startar kl. 08.30 i respektive anvisat klassrum och avslutar dagen med lunch kl. 11, 

Onsdagen den 18 augusti: 

 Åk F – 6 se information från respektive mentor för 18 – 20 augusti, 
 Åk 7 startar kl. 09.00 och avslutar dagen 14.30, 
 Åk 8 och 9 startar 10.00 och avslutar dagen 14.30, 

Alla elever åk 7 – 9 läser enligt schema från den 19 augusti. 

InfoMentor 

Då en del av er kan ha flyttat, bytt telefonnummer eller bytt mailadress ber vi er att uppdatera era 
kontaktuppgifter här i InfoMentor. Detta är mycket värdefullt för alla våra pedagoger att ha tillgång 
till under läsåret. Ditt barn kommer också i början av terminen att få hem ett antal blanketter som 
ska fyllas i och skickas tillbaka till skolan. Detta ber vi er vara så snabba som möjligt med.  

Förväntansdokument och ordningsregler 



 

På skolan har vi ordningsregler som gjordes om lite under förra hösten och som nu åter ska revideras 
av personal och elever innan dessa går hem till er för underskrift. Att följa skolans ordningsregler är 
viktigt för att alla ska kunna trivas hos oss och känna sig trygga i skolan. Detta är både ett individuellt 
och gemensamt ansvar.  

Har du frågor kontaktar du ditt barns mentor. Behöver Ni nå någon av oss så gör ni det enklast på: 

Biträdande rektor F-5 Anna Ärnbäck 070-431 85 05 eller anna.arnback@nacka.se  

Biträdande rektor 6-9 Jens Lindgren 070-431 85 10 eller jens.lindgren@nacka.se  

Nu ser vi fram emot ett riktigt fint läsår! 

Hälsningar från oss alla medarbetare på Björknässkolan 


