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Uppdateringar och preciseringar 13.5.2020 

 Vi kör enligt schema framtill torsdagen den 28 maj. Fredagen den 29 maj har åk 1-3 8.15-12.20 

och åk 4-6 9.00-13.30 

 Sista skoldagens tider är som följande:  

o Åk 1, Åk 3 och Åk 5 9.00-9.45  

o Åk 2, Åk 4 och Åk 6 9.30-10.15  

o Barnen går direkt in till sitt klassrum då de anländer och vi ber att ni föräldrar inte skall 

samlas i någon större skara ute på gården i väntan på att eleverna blir klara. Detta år 

kommer vi inte att fira en traditionell skolavslutning med gemensam allsång ute på går-

den utan det blir en mycket avskalad version istället.  

 Åk 4-6 Ipads lämnas in onsdagen den 27 maj och de elever som är anmälda frånvarande lämna in 

sina Ipads fredagen den 29 maj 13.30-16.00. Närmare instruktioner om detta skickas ut till alla 

via Wilma 

 Biblioteksbussen kommer att besöka Braheskolan, lärarna informerar närmare. Cygnaeusgrup-

perna kommer att besöka biblioteket för att returnera de böcker de har lånat 

 Eleverna hänger av sig sina kläder inne i klasserna, inga ytterkläder eller skor lämnas i korridoren. 

Ta redan nu hem allt onödigt från skolan! 

 Vi undviker blandgrupper så långt det går, åk 5 startar i sina egna klasser med egna klasslärare 

istället för att ha språk torsdagen den 14 maj 

 Vi använder högertrafik inomhus och i den stora trappan, på så sätt undviker vi onödiga möten i 

trappuppgången. I Braheskolan rör sig bara en klass åt gången i korridorerna 

 Bollar är tillåtna endast i rinkarna och lärarna kommer tillsammans med eleverna överens om 

rastaktiviteterna på de olika områdena. I Braheskolan preciserar lärarna bollanvändningen 

 Köket i Cygnaeus renoveras som bäst vilket kan medföra buller. Matsalarna (3st) är inredda så att 

de rymmer en klass åt gången. I Braheskolan äter en grupp åt gången. 

 Stora dörrarna i trappuppgångarna kommer att stå öpnna hela tiden för att undvika onödig 

"handkontakt". Ifall det blir en utrymning kommer de att stängas av skolasn personal 

 Vi följer THL:s rekommendationer och hålls hemma vid minsta lilla snuva, hosta eller huvudvärk. 

 

 

Torsdagen den 14 maj kommer skolorna att övergår till närundervisning igen. Helt normal är en dock 

inte och en hel del specialarrangemang kommer att behövas. Här lite instruktioner och information till 



 

 

er som baserar sig på den info vi fått från ministeriet och staden. Instruktionerna gäller både Brahesko-

lan och Cygnaeus skola. På Cygnaeus kan det bli lite mer specialarrangemang då det med 450 elever i 

huset är mycket svårt om inte omöjligt att undvika situationer då elevgrupper möts eller att direktiv om 

avstånd inte kan följas. Men vi gör så gott vi kan och med lugn och samarbete hoppas vi kunna skapa en 

trygg och säker lärmiljö för alla. 

 

 

 Eleverna följer normala skoltider 

o Eleverna skall inte komma för tidigt till skolan för att bli ute och hänga på gården utan 

kom tidigast 15 minuter före skoldagen börjar. Då eleverna kommer till skolan går de di-

rekt in till sitt eget klassrum, detta för att undvika trängsel och onödiga kontakter. Lära-

ren finns också på plats 15 minuter före skoldagen börjar 

o Rasttiderna ändras så att vi undviker att för många elever finns på gården samtidigt. 

Detta betyder att klasser kan ha raster på gården, inne i klassrummet eller i Puolala-

parken. Vi kommer att uppmana eleverna att hålla distans till varandra men skolans möj-

ligheter att hindra detta är begränsade. Den egna klassläraren följer med klasserna under 

rasterna 

o Eleverna följer schema framtill torsdagen den 28 maj. Fredagen den 29 maj kommer vi 

och Sirkkala skola ha samma tider, dvs skoldag 9.15-13.30. Vad gäller avslutningslördagen 

så väntar vi ännu på instruktioner från staden. Det är klart att vi har skoldag ännu på lör-

dagen  

 Om lektioner och schema 

o Eleverna har sina lektioner i egen klass då vi undviker dels onödiga förflyttningar men 

också blandgrupper. Klassläraren ansvara för undervisningen i de flesta ämnen. 

o Gymnastiklektionerna hålls alla utomhus och med den egna klassen 

o Våra möjligheter att erbjuda slöjdundervisning är begränsade pga. direktiven. Vi priorite-

rar eleverna på åk 6 så att de får halvfärdiga arbeten klara före läsåret tar slut.  

o Vad gäller åk 6 tillval och de övriga språklektionerna där grupperna blandas väntar vi på 

ytterligare instruktioner. Tanken är att lektionerna skall hållas normalt eller genom att 

undervisningen sköts i egna klasser men på distans.  

 Skolmaten 

o Mattiderna ändras så att det finns tre klasser samtidigt i matsalen, alla i var sitt utrymme. 

I Braheskolan finns bara en klass åt gången i matsalen 



 

 

o Klasserna har 20 minuter på sig i matsalen varefter borden torkas och en ny grupp av 

klasser kommer och äta.  

o Matsedeln ändras så att det skall gå snabbt och effektivt att ta maten. Salladen kommer 

att bytas ut mot frukt. 

o Alla använder käsidesi före de tar maten och redskapen man tar maten med byts ut regel-

bundet 

o Pga renoveringen av skolans kök kommer vi att använda engångsbestick. (Cygnaeus skola) 

o Första klasserna äter klockan 10 medan de sista äter klockan 12. I Braheskolan äter ele-

verna mellan 10.15 och 11.30. 

o  Det är viktigt att eleverna äter en ordentlig frukost då lunchen för de äldre eleverna kan 

bli ganska sent. 

 Vi är extra försiktiga och uppmärksamma vad gäller handhygien och hälsa 

o Såväl barn som vuxna tvättar händerna då man kommer till skolan samt före man går 

hem. Därutöver tvättar man händerna före man äter, då man kommer in från rasten samt 

alltid då man har nyst eller hostat eller om händerna är märkbart smutsiga. Förutom 

detta använder vi regelbundet  ”käsidesi”, speciellt vid skollunchen. Enligt stadens in-

struktioner kan elever som vägrar följa instruktioner om handhygien förvägras att ta del 

av undervisningen för resten av dagen  

o Elever som är sjuka eller ni misstänker vara sjuka skall bli hemma.  

 

Klasslärarna kommer med närmare preciseringar om utflykter och andra praktiska arrangemang så följ 

med Wilma och den information som finns där!  

 

Vill ännu påminna att ifall ni önskar hålla era barn hemma så bör ni anhålla om ledigt med blanketten 

som finns på Wilma. Ansvaret för undervisningen är då föräldrarnas men självklart hjälper vi till så gott 

det går. 

 

Vi kommer säkert att behöva mer preciseringar men de kommer före nästa veckas torsdag. I hopp om 

fortsatt gott samarbete! 

 

Nicke Wulff 

 


