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Hej du som vikarierar på Årstaskolan 

 

Nu närmar vi oss jul, så här kommer lite information om nuläget och hur vi tänker inför våren 

2021. Även om Corona har fått ny fart nu i slutet av hösten har vi inte (i alla fall just nu) sett en 

stor ökad frånvaro på Årstaskolan. Högre än före Corona, men inte ohanterligt stor och inte alls 

som under den värsta Coronatiden i mars/april. 

Vi har ändrat om lite i vår organisation och nu är det Hugo som hanterar det mesta runt vår perso-

nals frånvaro och bokning av vikarier – det är viktigt att du sparar hans kontaktuppgifter (se ne-

dan), honom kan du fråga om allt. 

Vi vet ännu inget om hur våren kommer se ut, men vi rustar oss, precis som resten av Sverige, på 

att epidemin fortsätter och därmed vårt ökade behov av vikarier. Eftersom det är många vikarier 

som jobbar hos oss vill vi göra er lite mindre anonyma på två sätt: 

• Vi ber dig skicka Per en bild på dig, så vi kan visa i personalens 

veckobrev vem du är. Det räcker bra med en mobiltelefon bild, 

det är bara för att vi bättre ska känna igen dig.  

• Vi kommer skriva ut en namnskylt till dig, så att de du möter vet 

vad du heter. Du får den när du kommer på ett nytt uppdrag och 

kan sedan spara den tills nästa gång. 

Oavsett om du är ny eller gammal vikarie så vill vi att du har bra koll på alla våra rutiner och ber 

dig därför läsa igenom det som finns på vår webbplats för vikarier, där finns även vår introdukt-

ion för vikarier. Särskilt viktigt är att du har koll på hur du sjukanmäler dig om du är bokad på ett 

uppdrag, men inte kan komma.  

Om vi har bokat dig på ett uppdrag och du sedan blir sjuk, har du rätt till sjukersättning från För-

säkringskassan. Du ansöker själv om ersättningen (hur gör man?) Glöm inte att alltid meddela oss 

om du måste avboka ett uppdrag du fått hos oss på adressen www.arstaskolan.org/avboka.  

Du hittar all viktig information (och kommer fylla på med mer) via sidan arstaskolan.org/vikarier 

(spara den länken i din telefon, platta eller dator). Vi skickar ett SMS när vi har något att berätta. 

Om du har frågor eller funderingar runt allt detta får du gärna höra av dig till oss.  

 

 

 

• Hugo Johnsson, vikariesamordnare Årstaskolan  

hugo.johnsson@edu.stockholm.se 

Telefonnummer 076-120 02 74 

 

• Per Hansson, Administrativ Chef Årstaskolan  

per.erik.hansson@edu.stockholm.se 

Telefonnummer 08-508 462 04 
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