Stockholm 2020-04-21
Här kommer ett nyhetsbrev från oss på Waldorfskolefederationen.
•

Cia och Jessica går att nå via mejl. Vi tittar på den dagligen och om ni behöver hjälp
med något hoppas vi att ni fortsätter att höra av er. Vi uppdaterar även sporadiskt
sociala medier och hemsidan.

•

Styrelsen (AU) hälsar att de arbetar med utvecklingsarbete nu när situationen är som
den är. Gitte Sörensen från Örjanskolan blev invald i styrelsen på det årsmöte som
hölls i mars med hjälp av fullmakter från skolorna. Britta Drakenberg har nu lämnat
styrelsen och vi vill rikta ett stort tack till dig Britta för ditt arbete på
Waldorfskolefederationen. Britta fortsätter sin tjänst som ordförande på WLH.

•

I mars spelade Jessica in ett avsnitt av Waldorfpodden med ett antal personer som på
olika sätt arbetar i skolans värld. Om någon av er inte har lyssnat på det avsnittet så
gör gärna det för det tar upp frågor som fortfarande är aktuella. Fler avsnitt planeras
men Jessica tar gärna emot tips på personer att intervjua via mejl. Här är länken till
bloggen och podden: https://waldorfpodden.wordpress.com/

•

Så här en månad senare kände vi att det var dags för lite lägesrapporter från skolorna.
Hur har det gått och hur har ni arbetat under Corona/covid-19?
Vi fick nedanstående hälsningar och i nästa nyhetsbrev, som kommer i maj, fyller vi
på med fler lägesrapporter från andra skolor.

Från Årsta Gård särskola:
Efter en dryg månad i coronans tecken har det börjat lugna ner sig lite och vi har anpassat
oss och hittat någon sorts vardagslunk. Bemanningsläget har vissa dagar varit akut med
nästan hälften av medarbetarna frånvarande men nu är personal- och elevsituationen något
bättre. Fler är på plats och verksamheten rullar på. Det har varit väldigt fint att se hur alla
gått samman och ställt upp för att hålla verksamheten flytande. Medarbetarna har varit
väldigt flexibla och flyttat runt mellan skola, fritids, KTT och boende, allt för att lösa
situationen så bra som möjligt för våra elever.
Vi har ändrat om i våra rutiner för att sprida ut eleverna så mycket som möjligt, många äter t
ex lunch i sina klassrum istället för i matsalen och vi har ställt in våra månadsfester och
annat firande. Hygienrutinerna har skärpts, vi övar handtvättssånger med eleverna och

assistenterna och lärarna städar och desinficerar alla ytor flera gånger om dagen. Även
rutinerna för sjukfrånvaro har skärpts, och vi tar inte emot elever eller medarbetare som
uppvisar ens minsta förkylningssymtom. Vi har också utökat uteverksamheten både för elever
och medarbetare och har många av våra möten som ”walk and talk”-möten. Varje vecka
skickar rektor informationsbrev till föräldrarna och medarbetarna och uppdaterar dem om
läget. Även om det är en på sätt och vis mycket ansträngande situation har vi en väldigt fin
stämning nu. Alla värnar om varandra, stöttar varandra och ställer upp för varandra, och vi
har ett fint sammanhållet team. Förhoppningsvis kan den känslan leva kvar även efter denna
prövning.
Med vänlig hälsning
Kristin Asmundsson
Biträdande rektor
Lägesrapport Gotland:
Vi på ön har klarat oss bra än så länge. Undervisningen rullar på som vanligt. De elever som
var hemma pga oro i början har kommit tillbaka och medarbetarna har hållit sig friska. Vi
har arbetat fram en plan för hur vi ska hantera en ev stängning av skolan samt hur vi
hanterar om många medarbetare blir sjuka.
Mvh
Kalle Edéus
Mariaskolan:
På Mariaskolan är vi tillbaka efter välbehövligt påsklov, de flesta lärarna är på plats, efter
påsklovet, likaså eleverna.
Vi har infört morgonmöten där vi går igenom uppdaterad information från myndigheter och
löser undervisningssituationen dag för dag i de
olika klasserna. Många konstruktiva och kreativa lösningar har visat sig från ett flexibelt
kollegium. Parallellt med att hålla öppen skola har
kollegiet förberett för en undervisning på distans. Klass 8 och 9 har haft provdagar hemma
för en utvärdering efteråt.
Vänliga hälsningar
Pia Forsberg
Rektor

Idunskolan
De första två veckorna efter nyheterna om samhällsspridning av viruset hade vi mellan 30
och 40% av barnen på förskolan och eleverna hemma. Det var under de sedvanligt drabbade
förkylningstiderna (alltså även andra år än detta), men vi uppfattade att föräldrarna höll sig
och sina barn hemma i väntan på vidareutveckling av händelserna.
Efter två veckor gick det mesta tillbaka till det normala gällande elever och barn. Det är en
handfull barn/elever som fortfarande hålls hemma trots att de inte är sjuka, antingen för att
värna en familjemedlem i riskgruppen eller av misstro gentemot experternas råd. Vi har låtit
de sistnämnda vara hemma utan kommentarer tills nu, då jag har bett föräldrarna om att
ansöka om ledighet för sina barn i stället för att anmäla dem som sjuka. Barnen har verkat
lugna och måna om att få komma till skolan. En äldre elev, vars föräldrar ville hålla hen i
karantän, uttryckte öppet sin önskan att vara i skolan, vilket bejakades.
Vi har INTE erbjudit distansundervisning, utan klasslärarna har i sina veckobrev eller i
Google classroom bifogat uppgifter, men vi har inte velat uppmuntra att barnen hålls hemma.
På personalfronten följer kurvan liknande mönster som elevernas. De första veckorna var det
många hemma för luftvägssymtom, men inte mer än vid andra influensaår. I jämförelse med
vad jag har hört om andra skolor, så har vi verkligen drabbats lindrigt. En enda klasslärare
och en ansvarig pedagog på förskolan har varit sjuka länge, annars bara 2 - 3 dagar av
försiktighet och verksamheten och undervisningen har kunnat fortgå som vanligt, med mycket
mer utepedagogik än vanligt.
Fyra medarbetare (av tot dryga 45) har varit sjuka en längre tid (2-4 veckor) med
sjukdomsbeskrivning som motsvarar Corona, men som inte har fått testa sig. En av dem är
åter i tjänst, två på väg och den tredje inne på sin 5:e veckas sjukskrivning.
Gällande kommunikation:
De första veckorna skickade jag ut en-två infobrev i veckan till föräldrar och medarbetare.
Numera i regel ett brev varannan vecka.
Vi har själva upplevt att vi har legat steget före i många avseenden och det har vi fått
bekräftat av mottagarna. Vi har fått ovanligt mycket positiv feedback från föräldrarna.
I de senaste breven har jag vågat mig på att uppmuntra föräldrarna att använda mertiden,
som erbjuds många till följd av att man jobbar hemifrån och har sitt barn hemma, till vad jag
har kallat för "waldorftips" - lägga bort telefonen och paddan, gå i skogen, prata om livet,
laga mat ihop, spela sällskapsspel, sjunga och musicera ihop. Detta har vi fått verkligen
många tack för.

Jag avslutar rapporten med att sammanfatta att det ändå har gått smidigare än befarat, men
att det har kostat på enormt mycket på kansliet för mig och min administratör - mycket info
att ta in och ge ut. Det blir skönt när eländet är över!
Varma hälsningar
Cristina Di Marco
rektor
•

Waldorflärarhögskolan låter genom Caroline Bratt hälsa att det är hög tid att söka till
höstens utbildningar. Det är lätt att glömma i dessa tider så påminn gärna ute på
skolorna. Ett eget informationsblad från WLH bifogas detta nyhetsbrev.

•

Avslutningsvis, för kännedom,
Carlgrenskas styrelse beslutade den 31 mars 2020 att skolan inte kan fortsätta att
bedriva undervisning hösten 2020 p.g.a. för litet elevunderlag.
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Solange.
Här är delar av det brev som har gått ut till elever och vårdnadshavare på Carlgrenska
från skolans rektor Solange Murphy:

”Carlgrenska har haft några tuffa år med flera flyttar och ett minskat antal elever under de senaste åren. Vi
hoppades att flytten till våra nya lokaler skulle vända detta och ge skolan en nytändning. Tyvärr har det inte gått
som vi hoppades. Just nu har vi endast en sökande i första hand till höstterminen. Våra försök att påverka under
våren för att få fler intresserade av att börja hos oss har inte gett resultat, mycket på grund av den nuvarande
situationen i Sverige. Med så få nya elever inser skolans styrelse att vi inte kommer att kunna bedriva
skolverksamhet i höst, skolan kommer att gå med så stort underskott att den inte kommer att klara sig
ekonomiskt. Det är därför med mycket stor sorg som styrelsen fattat beslutet att skolan måste stänga till
sommaren efter sommaravslutningen. För elever som går ut 12an innebär detta ingen förändring, skolan
kommer att vara kvar tills ni slutar och ni kommer att kunna ta studenten som planerat. Elever som går ut 10an
och 11an måste tyvärr byta skola för att kunna avsluta sina gymnasiestudier. Carlgrenskas styrelse har kontakt
med Kristofferskolan i Bromma och Örjanskolan i Järna som har samma program som Carlgrenska och de är
positiva till att ta emot elever som önskar gå kvar på samma program. Om ni hellre vill byta till ett annat
program och välja en annan skola så kommer vi att hjälpa er med detta. Det är oerhört tråkigt att vi har hamnat
i den här situationen. Skolan har kämpat hårt sedan starten 2013, och vi hade verkligen förhoppningar om att
kunna fortsätta bedriva vår verksamhet och ge elever en liten skola med mycket stöd. Det känns tungt och bittert
att vi inte kan fortsätta med detta.”
Ta hand om er!
Cia Edsberger och Jessica Thorell

