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Skola 
I samband med FN-dagen arbetar vi med 
diskrimineringsgrunderna etnicitet samt 
trosuppfattning. 
 
Eleverna på mellanstadiet är ansvariga för 
skärgårdsskolans firande. Med dikter, sånger 
och filmer firar vi alla barns rättigheter. 
 
Elsa Beskow tar oss vidare i sagans värld 
med sagan om den nyfikna abborren. 
 
Anna har fortbildning onsdagen den 20/10. 
Ämnet är undervisningsstrategier och vikarie  
är Ludwig Erlandsson. 
 
 
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 vilka tider ni har på höstlovet 
den 2–5 november. 
Inför FN-dagen pratar vi om de globala målen 
och olika länders flaggor. 
 

 
Vi firar FN-dagen i våra trivsel och 
trygghetsgrupper fredagen den 22 
oktober! Gäddor, Laxar samt skolans 
alla elever träffas och skickar ut vår 
fredsduva i världen. (se mer text 
under SKOLA) 
 
Protokoll från föräldramöte samt 
verksamhetsrådet 2021-10-12 finns 
att läsa på hemsidan under fliken 
NYHETER. 
 
Vecka 44 är det höstlov/läslov i 
skolan och vi påminner om 
stängningsdag för förskola och 
fritidshem måndagen den 1/11.  
 
Helena har samverkansmöte den 21 
oktober med Maria Appelgren, chef 
för sektor utbildning i Mariestad och 
kommunens andra friskolor. Fredag 
den 22 oktober deltar vi i konferens 
kring samarbete gällande barn och 
ungas hälsa i kommunen.  
 
Vi fortsätter att följa 
folkhälsomyndighetens 
rekommendationer hur vi förhåller 
oss till covid-19 efter den 29:e 
september. 
 
Se länk i slutet av flaskposten. 
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Förskola 
Meddela förskolan om tiderna påverkas något 
med anledning av höstlovet den 2–5 
november. 
 
 
 
Matsedel  
 
v. 42 
Måndag      Chili sin carne, ris 
Tisdag        Fisk i ugn, potatis 
Onsdag      Kycklingbiffar, bulgur, kall sås 
Torsdag      Köttfärssås, spagetti 
Fredag        Soppa med mjuk smörgås 
 
v. 43 
Måndag      Panerad torsk, potatis, sås 
Tisdag        Korvstroganoff, ris 
Onsdag      Kyckling, klyftpotatis, sås 
Torsdag      Halloumipytt 
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.  
 
 

2021-09-29 Rutiner utifrån covid -19.pdf  

Nästa flaskpost finns att läsa på hemsidan 
fredag v. 43 
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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