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Hej.
Först och främst vill jag tacka dig för att du hjälpt oss under våren. Corona slog till som en blixt
och vi hade inte klarat den här tiden utan dig och de andra som kunnat vikariera på vår skola. Precis som alla andra i Sverige och världen har vi snabbt fått ställa om många av våra vanliga rutiner
för att möta den här utmaningen. Som korttidsvikarie får du alltid vara beredd på att improvisera,
särskilt nu när många är borta. Om du kör fast, kolla i första hand med någon av de ordinarie pedagogerna, i andra hand med oss på expeditionen.
Eftersom vi anlitar många vikarier har vi svårt att hinna ringa eller prata med alla – därför tänker
vi att vi istället får kommunicera digitalt. När vi har information som vi vill att du tar del av kommer vi skicka ut den både via mejl och SMS, oftast då med en länk till ett sådant här informationsbrev.
Senare under våren kommer vi skicka ut lite mer ”allmänna” instruktioner – saker och rutiner som
är bra för dig att veta, till exempel tidsrapportering, rastverksamhet, praktiska saker och även lite
pedagogiska råd när du möter eleverna.

Här är några viktiga saker som vi vill berätta redan nu
•

Om vi har bokat upp dig för ett uppdrag (enstaka dagar eller kanske en hel vecka) är det
mycket viktigt att du hör av dig om du blir sjuk och inte kan komma. Det gör du genom
att så fort som möjligt fylla i formuläret på adressen www.arstaskolan.org/avboka (spara
den länken i din telefon). Den här informationen når alla oss som fixar med vikarier, så
det räcker med detta meddelande.
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•

Om du blir borta längre än du först trodde, får du avboka dig igen, Här är ett exempel:
Ulla var bokad att jobba hela vecka 16. Hon blev sjuk måndag eftermiddag och meddelade då direkt att hon inte kunde jobba tisdag och onsdag. Onsdag eftermiddag var hon
fortfarande sjuk, då skickade hon in en ny ”avbokning”.

•

Vi vet ännu inte hur det ser ut efter påsklovet, vi tror att skolorna är öppna då, men det
kan vi inte veta säkert. Följ informationen i media så att du har koll. Onsdagen den 8 april
skickar vi ut en förfrågan om hur du kan jobba veckan efter påsk – ha koll på det SMS
som kommer och svara så fort du kan (om du kan hjälpa oss).

•

Om du undrar över något är du välkommen att höra av dig till Johanna på expeditionen
(508 462 03) eller till mig (08-508 462 04).

Stort tack igen – vi är glada att du är här och hjälper oss! Hoppas att du får en skön påsk och att
du får vara frisk.
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