
Hej alla familjer och tack för att ni visat så stor förståelse denna annorlunda vecka

Som ni säkert redan vet började det i onsdags vid 16.45 att brinna i avdelning A i Längan.
Inga barn fanns i den delen av lokalen vid tillfället och varken vuxna eller barn kom till skada.
Brandkåren var snabbt på plats och kunde släcka elden. Brandutrymningen gick precis enligt
våra rutiner och vi fick beröm av brandchefen att vi gjorde ett bra jobb. Lokalen i fråga är
dock både eld, rök och vattenskadad. Men skolan står kvar och allt kommer bli bra i
slutändan. Materiella saker går att ersätta.

Prata hemma med era barn om det inträffade. För tips och råd hur man som vuxen ska
samtala med barn om traumatiska händelser läs mer från Rädda barnen här: Så pratar du
med ditt barn om svåra händelser och från BRIS här: Så pratar du med barn om otäcka
händelser. Vi på skolan kommer också självklart att bearbeta händelsen med eleverna under
veckorna framöver.

Vi kommer inte att kunna ha någon verksamhet i Längan under nästkommande vecka och
kan tyvärr inte svara på när vi får tillträde igen. Det som diskuterats idag (fredag 27/8) tyder
på att det att gå förhållandevis snabbt att sanera avdelning C och nästa steg blir att
iordningställa avdelning B. Vi har också kommunikation med Familjebostäder om en
eventuell evakueringslokal.

Alla pedagoger har gjort en hjälteinsats och planerat om verksamheten så att
undervisningen kan köra igång på måndag, om än med lite ändrade rutiner och lokaler.
Mycket undervisning är förlagd utomhus och så turas vi om med de lokaler vi har.

Skolfotograferingen på måndag är inställd. Vi återkommer om nytt datum för det.
Samtliga hemspråk är inställda på fredag på grund av lokalbrist.

Alla kläder och skor som har varit i Längan då det brann måste tvättas innan användning.
Det går att tvätta dem enligt tvättanvisningarna för att få bort röklukt och partiklar. Om
barnen har privata saker som har förstörts i branden gäller era hemförsäkringar. Kontakta ert
försäkringsbolag för mer information.

Då vi i och med det inträffade har begränsat med lokaler även för fritids önskar vi att ni om
möjligt kan lämna era barn så nära skolstart som möjligt samt hämta efter skolans slut. Vi
har naturligtvis öppet våra normala tider för de elever som är i behov av omsorg utanför
skoltid. Fritidsverksamheten kommer att vara i Deje för samtliga elever i årskurs 1-5
och vi kommer att vara ute så mycket som möjligt. Även öppning och stängning sker i
Deje.

På onsdag har vi gemensam värdegrundsdag i Farstanäset för årskurs 1-5. Läs nedan i
veckoschemat var klasserna ska samlas innan avfärd .Kom ihåg att ta med kåsa, spork och
kläder efter väder.

Schema gällande åk 3

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/prata-om-tragedier-och-katastrofer/
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/prata-om-tragedier-och-katastrofer/
https://www.bris.se/om-bris/vart-arbete/bris-stodverksamhet/sa-pratar-du-med-barn-om-otacka-handelser/
https://www.bris.se/om-bris/vart-arbete/bris-stodverksamhet/sa-pratar-du-med-barn-om-otacka-handelser/


V.35 Åk 3 Skola Åk 3. Fritids Kom ihåg

Måndag:
Samling 8.15 på
fotbollsplanen. Efter det går
vi till Farstaängsparken och
har lektioner och lunch där.
Efter lunch går vi till Sunne
och har bildlektion.
Skolan slutar 14.00.

Hemvist i Deje. Vattenflaska, kåsa och
spork, kläder efter väder.

Tisdag:
Samling 8.15 i på
fotbollsplanen. Därefter har
vi lektioner i Sunne.
Skolan slutar 14.00.

Hemvist i Deje. Vattenflaska.

Onsdag:
Samling 8.15 på
fotbollsplanen.
Värdegrundsdag i
Farstanäset.
Slut ca 13.30.

Hemvist i Deje från ca
14.30.

Vattenflaska, kåsa och
spork, kläder efter väder.

Torsdag:
Samling 8.15 på
Fotbollsplanen
Parklek
Lunch 12.00 i Hörnan.
Idrott ute 14-15.
Skolan slutar 15.00.

Hemvist i Deje. Rörelsevänliga kläder för
uteidrott, vattenflaska.

Fredag:
8.00-9.00 Fritids i Deje
Samling i Deje 9.00.
Lektioner enligt schema.
Skolan slutar 13.30.

Hemvist i Deje. Vattenflaska.

Hör av er till ledningen om ni har frågor om försäkringar och lokaler.
Har ni funderingar om verksamheten kontaktar ni er lärare som vanligt.

Ha en trevlig helg! Vi ses på måndag!


