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Skola  
Vecka 44 är det höstlov för skolelever. 
Höstlovet kallas mer och mer för läslovet. Vi 
skickar med alla elever en frivillig 
läslovsutmaning under ledigheten. Vi 
påbörjar och avslutar tillsammans i skolan 
och detta kan man göra oavsett hur många 
utmaningar man gjort hemma. Fredag v. 43 
skickar vi i väskan hem information hur man 
gör om man vill göra läsutmaningen hemma 
under lovet. (Det kommer att vara en aktivitet 
på fritidshemmet under veckan.) 
 
Från måndag v. 45 kommer lilla bussen med 
Lars att få en ny turlista och allas turer flyttas 
fram ca 10 minuter. De som kommer med 
lilla bussen och brukar äta frukost fortsätter 
med detta. Listan med tider finns att läsa 
under fliken NYHETER på hemsidan. 
 
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 
Måndag den 26 oktober, är det en 
stängningsdag på fritidshemmet. Meddela i 
god tid era tider på fritids för höstlovet. 
Höslovsaktiviteter för fritidshemmet finns att 
läsa på anslagstavlan senare i v. 43. Vi 
kommer att delta i läslovsutmaningen!  

 
 

Vi fortsätter att följa 
folkhälsomyndigheten 
rekommendationer för hur vi 
hanterar Coronavirus, covid-19. 

 
Fredagen den 23 oktober 
uppmärksammar vi FN-dagen som 
infaller lördagen den 24 oktober. 
Förskolan och skolan samlas var för 
sig och samtalar om FN:s arbete, 
barnkonventioner, sjunger sånger 
samt tänder ljus och skickar ut 
skolans fredsduva i världen! 
 
Under vecka 43 äter vi mat från olika 
världsdelar! 

 
 

 
Måndagen den 26 oktober är det en 
stängningsdag på förskolan och 
fritidshemmet och det är första 
lovdagen för elever på 
höstlovet/läslovet. Pedagoger ges 
då möjlighet till fortbildning och 
kvalitetsarbete. Meddela Helena om 
behov av omsorg finns. 
 
I våra lokaler putsat alla fönster 
under stängningsdagen. 
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Förskola 
Måndag den 26 oktober, är det en 
stängningsdag på förskolan. 
 
 
Matsedel  
  
v. 43           Mat från olika världsdelar 
Måndag     Hamburgare     Nordamerika 
Tisdag       Fiskrätt              Antarktis 
Onsdag     Tacos              Sydamerika 
Torsdag     Pizza              Europa 
Fredag       Nudel wok         Asien 
  
v. 44          Höstlov  
Måndag    Stängningsdag  
Tisdag      Varm korv, mos 
Onsdag     Sejrygg i ugn, potatis 
Torsdag    Köttfärssås, spagetti 
Fredag      Soppa    
 
v. 45 
Måndag   Köttbullar, makaroner 
Tisdag     Panerad fisk, potatis, sås 
Onsdag   Kebab, klyftpotatis, tillbehör  
Torsdag   Kyckling i currysås, 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. 44 
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 tvättbänk. 
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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