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Skola 
Skolsköterska Christina Orvet slutar och 
efterträds av Kristina Smedberg. Mottagning 
jämn vecka kl. 9-12 och telefontid alla 
onsdagar kl. 08.30-09.00. 
kristina.smedberg@torsoskola.se                   
073 328 0029. Läs mer på hemsida under 
rubriken elevhälsa och skolhälsovård. 
 
Utedag torsdagen den 24 september med 
vandring från Laxhall till Åskär. Det går bra 
att ta med egen liten matsäck och skolan har 
med smörgås och frukt. 
 
Skolans elevhälsoteam träffas torsdagen 
den första oktober. 
 
Den första oktober får vi besök av 
musikskolans lärare som demonstrerar 
träblåsinstrument och cello.  
  
 
Årskurs 1–3 
Svenska                           måndag till fredag 
Matematik                        måndag till fredag 
Veckans ord åk. 2–3        onsdag till onsdag 
Boklån (F-3)                      tisdagar 
Idrott (F-3)                        onsdagar 
   
Årskurs 4–6 
Svenska                         måndag till fredag 
Matematik                      måndag till fredag 
Engelska                        måndag till fredag 
Idrott                              måndag och onsdag 
 
 
Fritidshem 
På fritidshemmets anslagstavla skriver vi 
varje dag vad som varit aktivitet under 
eftermiddagen före mellanmålet.  

 
 
 
 
 

Vi fortsätter att följa 
folkhälsomyndigheten 
rekommendationer för hur vi 
hanterar Coronavirus, covid-19. 
 
Vid långvarig förkylning kan barn 
återgå efter 7 dagar från 
insjuknandet om man förövrigt är 
pigg. Barn och elever skickas hem 
om de är medtagna under dagen, 
men inte vid enstaka hosta eller 
snuva. 
 
Folkhälsomyndigheten betonar att 
friska barn och elever ska var i 
skolan utifrån att det inte ska bli 
hemmafamiljer under en lång tid, där 
en del barn kan vistas i en miljö som 
inte alltid är bra. 
Vi får en friskare förskola på sikt om 
syskon är hemma när någon i 
syskonskaran är sjuk. Friska elever 
med skolplikt ska alltid komma 
 
Höstens traditionella föräldramöten 
samt verksamhetsråd ställs in och 
information finns att läsa på 
hemsidan under rubriken NYHETER  
under fliken information från 
verksamheten. 
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Förskola 
Helena deltar i kommunens möte den 1/10 
kring projektet Nära vård - att försöka nå 
snabba samverkansvägar mellan olika 
aktörer som socialtjänst, BVC, skola mfl. 
 
Vi tar gärna emot överbliven frukt från 
trädgårdarna om ni har. 
 
Hälsar ny medarbetare, Jennifer Larsson 
välkommen.  
 
Matsedel  
  
v. 39 
Måndag   Pytt i panna 
Tisdag     Kyckling, ris, currysås   
Onsdag   Köttfärssås, spagetti 
Torsdag   Fisk i ugn, potatis                                             
Fredag     Soppa och mjuk smörgås 
  
v. 40  
Måndag   Köttbullar, potatis, sås  
Tisdag     Stekt torsk, potatis, sås  
Onsdag   Kyckling wok 
Torsdag   Köttgryta, ris 
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. 40 
Under rubriken 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 

Folkhälsomyndigheten information förskolor 

och skolor 
 
Läs mer om hur och när du bör kontakta 
vården hos 1177  

 https://www.1177.se/Vastra-
Gotaland/sjukdomar--besvar/lungor-och-
luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-
och-luftror/om-covid-19--coronavirus/covid-
19-coronavirus/ 

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-20032-
31.pdf 
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