Det kom ett brev…
Hej alla barn och elever i åk 1-5 i Halmstads kommun!
KomTek arrangerar varje år en teknikmässa för elever i Halmstads skolor. Det kommer alltid ett spännande uppdrag innan mässan som man får arbeta med. Precis som tidigare så kommer uppdraget i år från
oss i kommunstyrelsen.
Uppdrag:
Det här året har ju varit lite annorlunda på grund av coronaviruset. Du kanske inte har träffat kompisar
och släktingar som du brukar. Alla har varit hemma mer och man gör kanske inte så mycket utflykter och
resor. Det kan kännas tråkigt – det kan ju också vara så att man hittar på helt nya saker. Det är ingen som
riktigt vet när allt kring coronaviruset blir lugnare. Men det kommer inte alltid vara så här. Hela världen
jobbar hårt med att få stopp på smittan just nu.
Vad är ett coronavirus?
Ett nytt virus har upptäckts i världen. Det tillhör familjen coronavirus. Därför kallas det för det nya coronaviruset. Virus kan göra folk sjuka. Om du blir
smittad av det nya coronaviruset kan du få sjukdomen covid-19. Virus är så små att vi inte kan se
dem med ögat. Uppförstorat i mikroskop ser man
att coronaviruset har små piggar på sig, som på en
kungakrona. Corona betyder krona på latin. Därför
kallas det för coronavirus, men det heter egentligen SARS-CoV-2.

Vi skulle behöva er hjälp! Skulle ni kunna ta er an uppdraget och ta fram förslag på vad man skulle kunna
göra ännu bättre i Halmstads kommun när man drabbas av sådant som en pandemi? Behöver vi ändra på
något? Uppfinna nya saker? Umgås mer och annorlunda? Hjälpa varandra mer? Skapa nya platser att träffas på?
Det har ju till exempel varit så för många av er att ni kanske inte har kunnat träffa äldre vänner och släktingar som mor- och farföräldrar eller andra som är över 70 år och i så kallad riskgrupp. Det hade varit fantastiskt om ni kunde komma på idéer och sätt som skulle vara till hjälp för den här målgruppen. Det kan ju
handla om umgänge eller hjälpmedel i hemmet eller andra saker som kan göra situationen bättre när det
händer sådant som en pandemi.
Lova nu att ni tar tillfället i akt och jobbar fram många bra förslag på hur Halmstad kan bli en ännu bättre
stad!
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