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Skola  
Under v. 48 sker flera olika aktiviteter! 
Måndag den 23 november har elever 
studiedag, dvs lov från skolan men kan vara 
på fritids. 
Tisdag har vi besök av cirkus Nikolajeff i regi 
av kommunens skapande skola projekt, som 
ger elever en kort föreställning och låter 
elever i två grupper prova på olika 
cirkuskonster. 
Onsdag är det MASKERAD-DISCO kl. 
13.10-14.30. Mellanstadiet bjuder in till sitt 
klassrum. Det finns en kiosk att handla i. 
Alla som är på fritids eller är lediga är 
välkomna och man kan åka med buss hem 
kl. 14.40. Det är frivilligt om man vill klä ut 
sig eller inte. 
Torsdag är det en utedag med fortsatt 
vandring runt ön. Det går bra att ta med 
egen matsäck och skolan packar med extra. 
  
Inga läxor under v.48 och då ingen 
läxläsning på tisdagen. Skoldagen slutar 
kl. 12.50 och är dagens enda busstur. 
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 
Under vecka 48–49 äger de muntliga 
nationella proven rum i svenska, matematik 
och engelska för elever i åk.6. 
Under vecka 49 kallas elever i förskoleklass 
och förälder till utvecklingssamtal. 

 

 
Torsdagen den 10 december har 
vi nobelfest i skolan för barn och 
elever. Mer info kommer. 
 
Barn, elever och personal firar 
lucia, fredagen den 11 december. 
Elever i åk 2–3 lussar för oss 
andra med att sjunga sånger och 
bjuda på fika. 

 
 
Vi fortsätter att följa 
folkhälsomyndigheten 
rekommendationer för hur vi 
hanterar Coronavirus, covid-19.  
Vi uppmanar till att följa rutinerna 
med en god handhygien som 
beskrivs i slutet av flaskposten. 
 

 
 
Vid lämning och hämtning på 
förskolan och fritidshemmet 
önskar vi att föräldrar stannar i 
hall/ kapprum/korridor, där  
personal möter upp och att man 
inte går in i förskolan/skolans 
rum. 
 

 

 

mailto:rektor@torsoskola.se


FLASKPOSTEN v. 48–49                                                 

TORSÖ SKÄRGÅRDSSKOLA & FÖRSKOLAS INFORMATIONSBREV 

Tel: Skärgårdsskolan: 070-236 99 23, e-post: rektor@torsoskola.se, Tel Lars (lilla bussen):076 025 63 25 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Fritidshem 
Måndag den 23 november har elever 
studiedag och Ludvig Erlandsson jobbar på 
fritids. 
Schemalappar för julhelgen har skickats 
hem. Tacksamma för svar så vi kan 
planera bemanning samt kunna bevilja 
skolans personal eventuell ledighet. 
 
Förskola 
Schemalappar för julhelgen har skickats 
hem. Tacksamma för svar så vi kan 
planera bemanning samt kunna bevilja 
skolans personal eventuell ledighet. 
 
Alla barn gör pynt att hänga i en gran. Den 
kommer att hämtas i veckan för att stå i 
esplanaden i Mariestad, tillsammans med 
granar från andra förskolor. Ta gärna en titt! 
 

Matsedel  

v. 48 
Måndag   Köttbullar, potatis, sås                                                        
Tisdag      Lasagne 
Onsdag    Flygande Jakob, ris                       
Torsdag    Fisk i ugn, potatis 
Fredag     Risgrynsgröt, mjuk smörgås 
 
v. 49 
Måndag    Pytt i panna 
Tisdag       Kyckling, bulgur, sås 
Onsdag     Lax, potatis, sås 
Torsdag    Kebabgryta, ris                                                 
Fredag      Pastarätt 
 
 
 

Nästa flaskpost finns att läsa på hemsidan 
fredagen v.49. 
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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