
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till samtliga vårdnadshavare på Arnljotskolan 2021 03 26 
 

Ansträngt personalläge 
Vi har under en period haft hög frånvaro bland personalen. För elevernas trygghet 
och säkerhet har vi fått anpassa verksamheten till basundervisning. Det har varit 
hjälpsamt att ni vårdnadshavare har fyllt i rätt vistelsetider i Tempus för era barn på 
fritidshemmet. Det har gjort att vi har kunnat planera verksamheten så bra som 
möjligt och kunnat tillgodose elevernas rätt till en trygg och säker miljö. Det har också 
underlättat för oss att ni har uppgett i Tempus hur era barn ska hämtas, tex att de 
ska gå ut på skolgården eller gå hem själva. När ni uppger i Tempus hur era barn 
ska hämtas kan vi fokusera på eleverna och verksamheten istället för att tala i telefon 
om hur barnen ska hämtas. 

 

Lexplore 
Under vårterminen 2021 provar F-6 skolor i Östersunds kommun digital screening 
med företaget Lexplore för att mäta elevers läsförmåga och kunna ge rätt stöd till 
eleverna. Alla barn i skolan har rätt att få det stöd, den hjälp och den stimulans som 
behövs för att lära sig att läsa. En del barn kan redan läsa när de börjar 
förskoleklass, andra behöver mer tid på sig för att knäcka läskoden och för en del blir 
orden aldrig riktigt självklara.  
För att kunna ge rätt stöd och stimulans kommer vi att göra ett digitalt test, en 
screening, av läsförmågan hos alla elever. Testet görs med hjälp av en  
Eye tracker som 90 gånger per sekund läser av elevens ögonrörelser under 
läsningen. Tekniken att analysera ögonrörelser vid läsning för att mäta läsförmågan 
inleddes av ett forskningsprojekt i läsutveckling som påbörjades i Kronobergs län 
under 80-talet och som sedan har vidareutvecklats vid Karolinska Institutet. En digital 
screening är både enkel och rolig att genomföra för eleverna.  
 
Det tar bara några minuter för en elev att göra screeningen som börjar med att 
eleven följer en prick som rör sig på skärmen. Det görs för att kalibrera skärmen med 
ögonrörelserna. Sedan följer ett test där eleven säger vad enskilda bokstäver heter 
och efter det kommer två korta texter med ett par läsförståelsefrågor. Det är allt.  
 
Analysen av ögonrörelserna görs med hjälp av artificiell intelligens, AI, är helt 
objektivt och resultatet presenteras i fem olika nivåer. Med hjälp av det kan eleverna 
få undervisning på precis rätt nivå för att väcka och bibehålla läsglädjen.  
När alla avtal utifrån GDPR är på plats kommer vi att starta upp screeningen. Här på 
skolan är det IT-pedagog Helena Fredriksson, specialpedagog Camilla Hallerström 
och läraren Marita Edfalk Wedin som genomför screeningen med eleverna i årskurs 
1 - 3.  
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Efter utprovningsperioden kommer Barn- och utbildningsförvaltningen att ta beslut 
om Lexplore är att verktyg som vi kommer att fortsätta använda.  
På Lexplores hemsida kan du läsa mer, och se en film, om hur screeningen går till. 
https://www.lexplore.com/sv/  
 

Kvarglömda kläder 
Under nästa vecka 13 kommer vi under tisdag och onsdag att ställa ut kvarglömda 
kläder på skolgården. Kolla igenom när ni hämtar era barn om ni äger några kläder.  

 

Sommarfritids 
Ni som har barn som är inskrivna på fritidshemmet har fått ett meddelande via 
Tempus om sommarfritids enligt nedan: 
 
Sommaröppet på fritidshemmet 5 juli till och med 30 juli, veckorna 27 - 30 
Behöver ditt barn fritidshem under alla eller någon av dessa veckor måste en 
anmälan göras. Om du inte skriver in vilka tider ni har behov av förväntar vi oss att 
ditt barn är ledigt. Obs! Både ledigheter och vistelsetider behöver registreras. 
 
Behöver du omsorg under denna period skriver du in detta i Tempus senast den 30 
april. Efter det låses veckorna. Blir era planer ändrade kontakta ansvarig rektor.  
 
Vår fritidspedagog Johan kommer att lägga ut information hur och när ni ska lägga in 
vistelsetider i Tempus övriga sommarveckor. 
 
Enligt tidigare rektorsbrev är fritidshemmet stängt för planeringsdagar  
15 – 16 juni. 
 

IT-rutiner 
Skolan har förbättrat IT-rutinerna. Skolans IT-pedagog Helena Fredriksson har 
informerat och samtalat med alla klasser om våra nya IT-rutiner.  
Dessa är nu en del av våra ordningsregler. Ni kan läsa om rutinerna i bifogat 
dokument.  

 

Specialkost 
Köket påminner att det är viktigt att vid frånvaro ringa eller sms:a till köket på 
Vallaskolan 073 273 24 65. För elever som äter ”Hos Andreas” är numret  
070-2787986 

 
Med vänlig hälsning 
Nina Magnusson, rektor Arnljotskolan 
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