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Alla barn, elever och personal deltar
i skoljoggen i våra trivsel- och
trygghetgrupper onsdagen den 11/9
kl.10.
Informationsmöte till vårdnadshavare ”Föräldramöte” samt verksamhetsråd tisdag den 17/9!
En möteskväll för alla verksamheter
enlig följande tider:
• Förskolan kl. 18.00.
• Verksamhetsråd för alla kl. 19.00.
• Förskoleklass, åk 1–6 samt fritids
hem kl. 19.30.
• Meddela ansvarig pedagog om du
inte kommer.

Fotografering torsdagen den 19/9.
Skolelever som tar gruppbild och
enskild bild. Förskolans barn
kommer att fotograferas i två
gruppbilder. Det tas inga
syskonbilder.
Elever från Lillängsskolan åk.6
kommer torsdagen den 19/9 och äter
lunch på Skärgårdsskolan.
Stefan Jonsson med bandet Dire
Straits Tribut hyr Torsö
Skärgårdsskolas idrottshall för
repetitioner den 19-22 september.

Skola
Onsdagen den 18/9 har förskoleklass- åk6,
en utedag till Kalvö. Vi åker med lilla
bussen till Kilmarsundet och åker över till
Kalvö i små grupper i båt och använder
skolans flytvästar.
Skolan tar med matsäck till förmiddagen och
vi äter lunch på skolan.

Läxa:
Årskurs 1–3
Matematik (åk 1–3) från måndag till fredag
Svenska (åk 1–3)
från måndag till fredag
Veckans ord (åk 2–3) onsdag till onsdag
Boklån (F-3)
tisdag med byte tisdag
Idrott (F-3)
tisdagar
Läxa:
Årskurs 4–6
Matematik
Svenska
Engelska
Idrott

från måndag till fredag
från måndag till fredag
från måndag till fredag
måndag och onsdag

Fritidshem
Nytt månadsbrev för september finns att läsa
på hemsidan.
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Förskola
Vi hälsar Sina Olsson med familj välkomna
till Skärgårdsskolan.
Veck 38 uppmärksammar vi HYFS veckan.
(Hygiensjuksköterska i Förskolan) Vi jobbar
lite extra med vikten av handtvätt.
Knyttarna, barn födda hela -14 och barn
födda -15 jan-aug, går till skolskogen med
Helena och Florije på måndagar kl.10-11 med
start v. 37.

Matsedel
v.37
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Lunchkorv, potatis, pepparrotssås
Ugnspannkaka
Fisk i basilikasås, potatis
Örtmarinerad kyckling, bulgur
Pastarätt

v.38
Måndag Panerad fisk, potatismos,
gurkmajonnäs
Tisdag Kyckling i currysås, ris
Onsdag Köttfärslimpa, potatis, sås
Torsdag Pastasallad
Fredag Soppa, mjuk smörgås
Till alla rätter serveras olika grönsaker!

Nästa flaskpost finns att läsa på hemsidan
fredag v. 38

Under fliken NYHETER på hemsidan finns
en undersida som heter Information från
verksamheten. Där finner du utgiven
information.
Skärgårdsskolan finns att följa på Facebook.

