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Lappar med personuppgifter
samt bild- och transporttillstånd
har skickats hem och vi önskar
lapparna åter i retur snarast för
att kunna uppdatera vår krispärm.
Vi fortsätter att följa
folkhälsomyndigheten
rekommendationer för hur vi
hanterar Coronavirus, covid19.
Man ska vara symtomfri i två
dagar innan man får gå tillbaka till
skolan. (se länkar i slutet av
flaskposten med information samt
hur vi vill förhålla oss med
handtvätt för fortsatt noga hygien)
Id-hallen börjar att hyras ut till
öns föreningar med noga
restriktioner under v.38.
Höstens traditionella
föräldramöten ställs in och
information kommer ske i form av
ett utskick till hemmen under
v.39.
All personal deltar i utbildning
gällande brand, onsdagen den 16
september.

Skola
Lingonutflykt onsdagen den 9 september
med förskolans äldre barn. Ta med en mugg
att plocka i och se till att alla har stövlar den
här dagen. Skolan packar med matsäck till
alla.
Vi påbörjar idrott med ombyte och dusch. Ta
med kläder för att kunna var ute eller inne på
idrotten samt handduk.
Tider för inskolningssamtal gällande
förskoleklass, samt utvecklingssamtal sker
under perioden v.37–39.

Årskurs 1–3
Svenska
Matematik
Veckans ord åk. 2–3
Boklån (F-3)
Idrott (F-3)
Årskurs 4–6
Svenska
Matematik
Engelska
Idrott

måndag till fredag
måndag till fredag
onsdag till onsdag
tisdagar
onsdagar

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

Fritidshem
Vi jobbar vidare med stallet och våra hästar.
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Förskola
Nu är förskolans verksamhetsbrev
broschyr på barnens hylla.

och

Tisdagen den 8 september börjar Knyttarna.
Helena och barn födda-16 går till skolskogen
efter lunch kl. 12-13.
Lingonutflykt onsdagen den 9 september för
laxar och gäddor med skolans elever.
Abborrar gör en egen liten bärutflykt nära
skolan.
Vi tar gärna emot överbliven frukt från
trädgårdarna om ni har.

Matsedel
v. 37
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Stekt torsk, potatis, kall sås
Ugnspannkaka
Pannbiff, potatis, sås
Nasigoreng
Soppa, mjuk smörgås

v. 38
Måndag Potatisbullar med bacon
Tisdag
Kassler i ugn med ris
Onsdag Kycklingfilé, klyftpotatis, kall sås
Torsdag Sej i citron och dillsås, potatis
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. 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.

Coronavirus covid-19
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittsk
ydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/information-till-skola-och-forskola-omden-nya-sjukdomen-covid-19/
Läs mer om hur och när du bör kontakta
vården hos 1177 Vårdguiden.

Rutiner kring handtvätt för barn, elever,
föräldrar och pedagoger.
Barn och elever tvättar händer med tvål och
vatten när man kommer till skolan.
Vuxna kan använda handsprit som finns på
översta skohyllorna vid skolans ingångar,
eller på förskolans diskbänk.
Under dagen ansvarar pedagoger för att
händer tvättas regelbundet.
Använd gärna samma tvättrutin som på
morgonen när ni lämnar skolan/förskolan eller
fritidshemmet.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/content
assets/ed325ae2ce744931a1a26bbe031dd1
d7/undvik-smitta-a4-lattlast-svenska-2003231.pdf

