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Skola 

Utedag måndagen den 18 maj med vandring 

från Hattarevik till Laxhall. Vi åker med lilla 

bussen och bil. Skolan tar med matsäck och 

vi äter lunch i skolan. 

 

Tisdagen den 2 juni är förskoleklass och åk. 

1-2-3 på skolresa till bygdegården. 

Onsdag den 3 juni och 10 juni är det resdagar 

till öar för mellanstadiet. Mer info senare. 

 

Elever har lovdagar 21–22 maj samt 25–26 

maj. 

 

Inga läxor - ingen läxläsning 

Årskurs 1–3 

Boklån (F-3)                tisdag med byte tisdag 

Idrott (F-3)                  tisdagar 

   

Årskurs 4–6 

Idrott                           måndag och onsdag 

 

 

Fritidshem 

Fre 22 maj. Meddela fritidshemmet tider för 

klämfredagen. 

 

Stängningsdag på fritidshemmet 

måndagen den 25 maj. 

 

Tisdag 26 maj. Meddela fritidshemmet tider 

för dagen som är en lovdag i skolan. 

 

 

 

 

 

 

 

Vi fortsätter att följa 

folkhälsomyndigheten 

rekommendationer för hur vi 

hanterar Coronavirus, covid-19. 

Man ska vara symtomfri i två 

dagar innan man får gå tillbaka 

till skolan. (se länk i slutet av 

flaskposten)                                        

Tor 21 maj röd dag – alla lediga! 

Fre 22 maj Lov för skolelever. 

Meddela förskolan och 

fritidshemmet tider för 

klämfredagen. 

Mån 25 maj Lov för skolelever. 

Stängningsdag på förskolan och 

fritidshemmet, då personal har 

kompetensutvecklingsdag. 

Tisdag 26 maj Lov skolelever 

 

 
 

Skolavslutning äger rum fredagen 

den 12 juni kl. 08.30-09.30 på 

skolgården och familjer till de som 

har elev i åk. 6 hälsas välkomna. 

Anpassad skolskjuts med lilla bussen 

finns den här dagen samt fritids för 

de som önskar. 
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Förskola 

Fre 22 maj Meddela förskolan tider för 

klämfredagen. 

 

Stängningsdag på förskolan måndagen 

den 25 maj.  

                                                  

Informationsmöte onsdagen den 27 maj 

kl.18.00 för de som har barn som är födda 

-14 och som börjar förskoleklass och 

fritidshem till hösten. Inbjudan lämnas på 

barnens hyllor. 

 

Matsedel 

 

v. 21 

Måndag   Potatisbullar, skinksås 

Tisdag      Kyckling, ris, currysås 

Onsdag     Köttfärssås, spagetti 

Torsdag    LOV 

Fredag      Soppa, mjuk smörgås  

 

v. 22 

Måndag    LOV- Stängningsdag 

Tisdag       Korvstroganoff, ris  

Onsdag     Hamburgare 

Torsdag    Mangokyckling, bulgur 

Fredag      Pastarätt  

 

v. 23 

Måndag    Köttbullar, potatis, sås   

Tisdag      Kyckling, klyftpotatis, basilikasås 

Onsdag     Pastasallad 

Torsdag    Tacosbuffé 

Fredag      Soppa, mjuk smörgås      

 

v. 24 

Måndag    Bakpotatis med fyllning 

Tisdag      Varm korv, mos 

Onsdag     Moussaka 

Torsdag    Pizza 

Fredag      Pastarätt      

 

På fredagar är det vegetarisk rätt. 

Till alla rätter serveras olika grönsaker 

samt mjölk och vatten! 

Nästa flaskpost finns att läsa på hemsidan 

fredag v. 22 

Under fliken NYHETER på hemsidan finns 

en undersida som heter Information från 

verksamheten. Där finner du utgiven 

information. Skärgårdsskolan finns att följa 

på Facebook. 

 

 

Coronavirus covid-19 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smitts

kydd-beredskap/utbrott/aktuella-

utbrott/covid-19/information-till-skola-och-

forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/ 

 

Läs mer om hur och när du bör kontakta 

vården hos 1177 Vårdguiden. 
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