
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Till alla vårdnadshavare på Arnljotskolan  
2021 08 24 
 
Varmt välkomna till ett nytt läsår här på Arnljotskolan. Här pågår 
förberedelserna för fullt och vi ser fram emot att träffa alla våra elever. Vid 
uppstarten av läsåret 2021-2022 har vi 10 klasser, 219 elever och 35 
pedagoger.  
 
Skolstart 
Torsdag 26/8 klockan 8.00. Skollunch serveras. 
Förskoleklasserna kommer att starta utomhus på skolgården i sina respektive 
klasser. Övriga klasser startar i sina klassrum. 
 Pga Corona gäller besöksförbudet fortfarande. Alla vårdnadshavare lämnar 
och hämtar sina barn utomhus. 
 
Covid-19 
Riktlinjerna som var i slutet av vårterminen fortsätter i samma omfattning under 
höstterminen.  

• Besöksförbud  

• Förbud mot fysiska möten 

• Stanna hemma vid symtom och gör Covidtest 

• Minska trängsel 

• Tvätta händerna 

 
Jag vill betona att vi tillsammans fortfarande har ett stort ansvar för att minska 
smittspridningen och att pandemin inte på något sätt är över. Vi har alla 
personligen en skyldighet att följa de råd och föreskrifter som finns.  
 
Vårdnadshavare som är arbetssökande, föräldralediga med syskon eller 
permitterade på heltid och som idag har rätt till fritidshem upp till 10 timmar per 
vecka under skolans läsårstider, har ej rätt till fritidshem under augusti månad.   
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Vår vision 
Kunskap, trygghet och studiero 
Vi fortsätter att arbeta aktivt med elevernas kunskapsutveckling mot målen i 
läroplan och skollag. Alla pedagoger använder vårt gemensamma  
förhållningssätt som finns bifogat för ökad trygghet och studiero.  
 
Prioriterade utvecklingsområden läsåret 2021-2022 
Vi arbetar målinriktat med systematiskt kvalitetsarbete för att vi hela tiden ska 
förbättra oss. Under läsåret 2021-2022 är våra prioriterade 
utvecklingsområden: 
 

• Tillgänglig skola 

• Planering, undervisning och bedömning 

• Svenska och ASL metoden 

• Idrott- simundervisning 

• Fritidshemmets uppdrag 

 
Tillgänglig skola 
Alla pedagoger kommer under läsåret att delta i en utbildningssatsning som 
handlar om hur vi organiserar för goda pedagogiska, sociala och fysiska 
lärmiljöer med särskilt fokus på elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. 
 
Planering, undervisning och bedömning 
Alla lärare kommer att delta i kollegialt lärande för att öka vår kompetens inom  
områdena planering, undervisning och bedömning med särskilt fokus på tydliga  
lektionsmål, stödinsatser och de nya kursplanerna som träder i kraft från 
höstterminen 2022. 
 
Svenska 
Under läsåret kommer lärarna ha kollegialt lärande om vår pedagogiska metod 
ASL, att skriva sig till läsning. Vi kommer också prova olika evidensbaserade 
metoder för intensivträning inom läsning och skrivning för elever som har 
behov av extra träning i läsning och skrivning. 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
Idrott 
Med anledning av Covid-19 och tillhörande restriktioner har simundervisningen 
under förra läsåret i stora delar utgått. Vi kommer att organisera intensivträning 
i simning för elever som har behov av det framförallt i årskurs 3. 
 
Fritidshemmets uppdrag 
Under läsåret kommer pedagogerna i fritidshemmet att ha kollegialt lärande om  
fritidshemmets uppdrag och hur vi arbetar för att nå målen i läroplanen för 
fritidshemmet.  
 
Lexplore 
Under höstterminen 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. Här på skolan är det förstelärare i digitalisering Helena Fredriksson, 
specialpedagog Camilla Hallerström och läraren Marita Edfalk Wedin som 
genomför screeningen med eleverna i årskurs 1 - 3.  
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
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/  
 
IST lärande och blanketter 
Barn- och utbildningsförvaltningen i Östersunds kommun håller på att göra alla  
blanketter digitala, tex specialkost, ansökan om ledighet mm. Vårdnadshavarna 
kommer att få ett mail om att det finns information eller blanketter att ta del av 
eller besvara. Avsändaren är då IST. Vårdnadshavare har även möjligheten att  
logga in direkt via www.svara.ist.se och genom elektronisk signering komma åt 
informationen och så småningom även fylla i och besvara/lämna medgivanden 
i elektroniska blanketter. I nuläget är digitala systemet inte helt klart och därför 
kommer Arnljotskolan att använda pappersblanketter i uppstarten av terminen.  
 
Fritidshemmet  
Fritidshemmet öppnar 06.30 och stänger 17.30. Vid behov av omsorg till 18.30 
behöver vårdnadshavare meddela detta i god tid i förväg. De elever som är i 
behov av fritids på morgonen före 07.30 lämnas på Grön avdelning.  
Klockan 07.30 går barnen ut på sina respektive avdelningar. På 
eftermiddagarna stänger avdelningarna 16.30.  
Efter 16.30 vistas barnen utomhus eller på Grön avdelning.  
Vit avdelning kommer att vara låst till 07.30 samt efter 16.30.  
  
Digitalt närvarosystem på fritidshemmet / Tempus  
Vårdnadshavare använder Tempus för att registrera barnens vistelsetider på 
fritidshemmet. Alla ändringar av barnens tider gör du som vårdnadshavare i 
Tempus. För alla barns säkerhet är det inte tillåtet att vårdnadshavare ringer till  
avdelningen och ber personal skicka ut elever till parkeringen för att bli 
hämtade där. 
 
Stängda dagar fritidshemmet läsåret 2021-2022 

För att driva skolutveckling är det viktigt att all personal samlas för gemensam 
planering, uppföljning och utvärdering av vårt arbete här på skolan. 
Fritidshemmet är stängt dessa dagar. Har ni inte möjlighet att lösa 
barnomsorgen själva så erbjuds plats på annat fritidshem i 
kommunen. Tempus kommer att vara stängt dessa dagar.  
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Om ditt barn har behov av omsorg dessa dagar ska du senast två veckor innan 
stängningsdagen maila johan.lindborg@ostersund.se och meddela att ditt barn 
behöver vara på fritidshemmet. 
 
Stängda dagar höstterminen 2021 
2021-11-02 tisdag på höstlovet 
2021-11-03 onsdag på höstlovet 
 
Stängda dagar vårterminen 2022 
2022-01-10  måndag 
2022-06-21  tisdag 
2022-06-22  onsdag 
 
Parkering 
All lämning och hämtning ska ske på stora parkeringen vid hälsocentralen. 
Använd parkeringstillståndet som ni får från era barns respektive avdelning. 
Det är för alla barns säkerhet absolut förbjudet att köra in på cykelbanan 
eller Kul och bus för att lämna och hämta. 
 
Arnljotskolans broschyr 
Jag har bifogat ett informationsblad med viktig information om skolan. Där kan 
ni läsa mera om skolans vision, lärande och arbetssätt, sjukanmälan, tempus, 
ledigheter, kontaktuppgifter till personal osv.  
 
Specialkost 
Kom ihåg att lämna in blankett och läkarintyg till matsalen om ditt barn har 
specialkost. 
 
Föräldramöten höstterminen 2021  
Pga Covid-19 kommer vi att ha digitala föräldramöten enligt nedanstående 
datum och tider. Föräldramötena kommer att vara årskursvisa. Ni kommer via 
mail att bli inbjudna och få en digital länk att ansluta till mötet.  
 
2021-09-06 måndag  Förskoleklasserna  
2021-09-07 tisdag   Åk 1  
2021-09-08 onsdag  Åk 2  
2021-09-09 torsdag  Åk 3  
 

För läsårstider se nästa sida. 
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Med vänlig hälsning 

Nina Magnusson, rektor Arnljotskolan 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Läsårstider för eleverna 2021-2022 
 

• Höstterminen: 2021-08-26 - 2021-12-21 

• Vårterminen:   2022-01-11 - 2022-06-17 

Lovdagar: 

• Höstlov vecka 44: 

• Jullov 22 dec – 10 januari 

• Sportlov vecka 10 

• Påsklov vecka 16 

• Lovdag 27 maj 

• Lovdag 7 juni 

 

 

 


