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Skola
Vi påbörjar utvecklingssamtal för elever i åk.
1–6, där lärare, elev och vårdnadshavare
träffas. Gällande förskoleklass har lärare och
vårdnadshavare ett inskolningssamtal, där
man följer upp skolstarten.

Vi uppmärksammar att
lördagen den 18 september är
det dags för Håll Sverige Rentdagen 2021. Då samlar vi
hela Sverige, norr till söder,
gammal som ung och plockar allt
skräp vi ser. Tillsammans är vi en
rörelse som tröttnat på skräpet
och tar saken i egna händer –
bokstavligen!
Det råder NÖTFÖRBUD i hela
verksamheten p.g.a. allergier. Ta
hänsyn till att allergier mot pälsdjur
finns.
Vi har matgäster från Lillängsskolan
åk. 6 den 16 september.
Nu har vi fått nya bord och stolar på
lågstadiet och vi väntar på fler bord,
hurtsar med lådor samt en soffa till
fritids!
Vi fortsätter att följa
folkhälsomyndigheten
rekommendationer för hur vi
hanterar Coronavirus, covid-19.
Se länkar i slutet av flaskposten.

Tisdagen den 7/9 är det vaccination för
elever i åk. 2 och åk.5. Informationslapp är
skickad med eleverna.
Tisdagen den 7/9 har mellanstadiet besök av
tandvården gällande en god tandhälsa och
elever i åk. 6 fluorlackas.
BAD i Törebodas simhall för all på onsdagar
den 15, 22 och 29 september. Badtiden är
9.50-10.40 och vi åker med lilla bussen samt
bilar.
Vi deltar vi i kampanjen Håll Sverige Rentdagen 2021. Maria och Samantha plockar
skräp med lågstadiet torsdag den 16/9 och
med mellanstadiet måndag den 13/9.
Måndagen den 27 september är det
studiedag och eleverna är lediga från skolan.
Fritids finns den är dagen.
Läxa:
Årskurs 1–2
Svenska
Matematik
Veckans ord åk. 2
Boklån Fkl-åk. 2
Idrott Fkl-åk.2
Årskurs 3–6
Svenska åk.3
Svenska åk.4–6
Matematik

måndag till fredag
måndag till fredag
tisdag till tisdag
tisdagar
onsdagar

måndag till måndag
torsdag till torsdag
måndag till fredag
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Engelska åk.4–6
Veckans ord åk.3
Idrott

måndag till fredag
måndag till fredag
onsdag och torsdag

Fritidshem
Då vi ibland går till skogen är det bra om
eleverna har långbyxor och stövlar här.
Förskola
Vi påminner om att meddela förskolan, gärna
dagen innan återkomst efter sjukdom.
Förskolan deltar i Håll Sverige Rent
kampanjen med att plocka skräp i skolans
närområde.

Länken nedan visar vår information på
hemsidan och andra viktiga länkar att
följa.

Rutiner utifrån covid -19.pdf

Matsedel
v. 36
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
v. 37
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Panerad torsk, potatis, sås
Korvstroganoff, ris
Kycklingklubba, klyftpotatis, sås
Veg. biffar, bulgur, paprikasås
Soppa, mjuk smörgås

Köttbullar, mos
Indisk gryta
Jambalaya
Pastasallad
Fisk i tomat- och
purjosås, potatis
På onsdagar serveras barn och elevers
önskemat.
Till alla rätter serveras olika grönsaker
samt mjölk och vatten!

Nästa flaskpost finns att läsa på hemsidan
fredag v. 37
Under fliken NYHETER på hemsidan finns en
undersida som heter Information från
verksamheten. Där finner du alla utskickade
papper.
Skärgårdsskolan finns att följa på Facebook.

