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Skola 
Vi fortsätter med 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.  
 
BAD i Törebodas simhall för alla på 
onsdagar den 22 och 29 september. 
Badtiden är 9.50-10.40 och vi åker med lilla 
bussen samt bilar. 
 
Måndagen den 27 september är det 
studiedag och eleverna är lediga från skolan. 
Fritids finns den är dagen. 
 
Åk.2 har nu börjat med sin veckans ord läxa!  
Läxa: 
Årskurs 1–2 
Svenska                            måndag till fredag  
Matematik                         måndag till fredag  
Veckans ord åk. 2             tisdag till tisdag  
Boklån Fkl-åk. 2                tisdagar  
Idrott    Fkl-åk.2                 onsdagar  
 
Årskurs 3–6  
Svenska   åk.3                 måndag till måndag 
Svenska åk.4–6               torsdag till torsdag  
Matematik                        måndag till fredag  
Engelska åk.4–6                  måndag till fredag 
Veckans ord åk.3                måndag till fredag 
Idrott                                onsdag och torsdag 
 
 
Fritidshem 
Meddela fritids era tider för studiedagen 
måndagen den 27 september. Viktigt att alla 
har regnkläder och stövlar här i skolan. 
 

 
 

Torsö Skärgårdsskola finns med i ett 
nätverk som heter Skärgårdsskolor i 
nätverk. Det har funnits i 10 år och 
uppmärksammas fredagen den 24 
september med att skolor runtom i 
Sverige deltar i jubileet med en 
digital presentation. Elever i skolan 
finns med under presentationen. Alla 
deltagande skolor får ett paket i 
förväg och ordnar på egen hand ett 
kalas den här dagen! 
 

 
Måndagen den 27 september är det 
studiedag och eleverna är lediga 
från skolan. Fritids finns den är 
dagen.  
 
Det går åter att hyra vår idrottshall. 
Mer information finns under flik på 
hemsidan och Anna Jansson är 
skolans kontaktperson. 
 
Författare i fokus i vår verksamhet är 
nu Elsa Beskow med sagorna 
Hattstugan, Putte i blåbärsskogen 
samt tant Brun, tant Grön och tant 
Gredelin. 
 
Vi fortsätter att följa 
folkhälsomyndigheten 
rekommendationer för hur vi 
hanterar Coronavirus, covid-19. 
Se länk i slutet av flaskposten. 
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Förskola 
Knytte böjar v.38 för barn födda-17 (stora 
gäddor). Barnen går med Helena till skogen 
på tisdagar kl. 10-11 och träffar Maria 
Nyckelpiga! 
 
De barn som önskar får gärna ta med en bok 
hemifrån som vi kan läsa tillsammans. Skriv 
namn i så vi vet vems bok det är. 
 
Vi välkomnar Livia med familj som börjar hos 
oss på måndag.  
 
 
Matsedel  
 
v. 38 
Måndag      Falukorv, makaroner 
Tisdag        Kyckling, ris, currysås   
Onsdag      Fiskburgare med tillbehör 
Torsdag     Lasagne 
Fredag       Soppa, mjuk smörgås 
 
v. 39 
Måndag    Stekt fisk, potatis, remouladsås 
Tisdag      Ugnspannkaka     
Onsdag    Kycklingkebab med tillbehör     
Torsdag    Thaigryta, ris                                                   
Fredag      Pastarätt    
                       
På onsdagar serveras barn och elevers 
önskemat. 
En rätt i veckan är vegetarisk. 
Till alla rätter serveras olika grönsaker 
samt mjölk och vatten! 
 
 
 

 

 
Länken nedan visar vår information på 
hemsidan och andra viktiga länkar att 
följa.  
 
 
Rutiner utifrån covid -19.pdf 
 
 
Nästa flaskpost finns att läsa på hemsidan 
fredag v. 39 
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. 
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