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Skola 

Måndagen den 24 februari åker vi skridskor i 

ishallen i Mariestad kl. 9-11. Vi åker lilla 

bussen och bilar dit och åter. Det går bra att 

ta med egen matsäck och vi äter lunch åter i 

skolan. Det finns skridskor och hjälm att låna 

om man vill. 

 

Tisdagen den 25 februari kommer tandvården 

och besöker lågstadiet med en pjäs hur man 

vårdar sina tänder och fluorlackar elevers 

tänder i åk.6. 

 

Fredagen den 28 februari har elever i åk. 6 

besök av rektor Synneve Åberg från 

Högelidskolan som informerar om åk.7 

 

Läxläsning på tisdagar:  

Läxa:   

Årskurs 1–3 

Matematik (åk 1–3) från måndag till fredag 

Svenska (åk 1–3) från måndag till fredag 

Veckans ord (åk 2–3) onsdag till onsdag 

Boklån (F-3)                tisdag med byte tisdag 

Idrott (F-3)                 tisdagar 

 

Läxa:   

Årskurs 4–6 

Matematik                  från måndag till fredag 

Svenska             från måndag till fredag 

Engelska                     från måndag till fredag 

Idrott                           måndag och onsdag 

 

 

 

 

Sportlov vecka 7 för skolelever.  

 

 
Under lovet sker ett samarbete 

mellan barn och personal på 

förskolan och fritidshemmet. 

 

Välkommen tisdagen den 25 

februari kl. 18.00 på pedagogiskt 

möte gällande förskola, fritidshem 

och grundskola. Kvällen börjar 

med miniskoldag för skolans 

elever med föräldrar, samtidigt 

som personalen på förskolan låter 

föräldrar ta del av barnens 

händelser på förskolan. 

Vi bjuder på kaffe/te/saft och en 

minisemla som elever i åk 5–6 

bakat på hem-och 

konsumentkunskapen.  

En del av mötet kallas 

verksamhetsråd där rektor och 

representant från styrelse 

informerar och delger föräldrar 

vad som hänt och vad som är på 

gång i Skärgårdsskolans 

verksamhet.  

 

Nytt telefonnummer till lilla 

bussen och till Lars är: 

076 025 63 25. 
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Fritidshem 

Nytt månadsbrev för februari finns att läsa på 

hemsidan.  

Tisdagen den 18 februari, bjuder fritids på 

drop-in-fika och uppvisning av legostaden. 

Varmt välkomna under eftermiddagen när ni 

hämtar barnen. Är man ledig får man gärna 

stanna och fika direkt efter skoldagens slut. 

 

Förskola 

Från vecka 8 kommer blivande förskoleklass 

att arbeta sin förmiddag med Maria och 

Helena. 

Barn födda -14 åker måndagen den 24 

februari skridskor med skolan i ishallen i 

Mariestad kl. 9-11. Vi åker lilla bussen och 

bilar dit och åter. Det går bra att ta med egen 

matsäck och vi äter lunch åter i skolan. Det 

finns skridskor och hjälm att låna om man 

vill.  

Inget Knytte måndagen den 24 februari. 

 

Matsedel 

 

v. 7 

Måndag   Köttbullar, potatis, sås 

Tisdag      Kyckling i currysås, ris 

Onsdag    Lax i ugn, potatis, sås 

Torsdag   Färsgratäng 

Fredag     Pastarätt 

 

v. 8 

Måndag   Falukorv i ugn, mos 

Tisdag      Spagetti, köttfärssås 

Onsdag    Fiskburgare med tillbehör 

Torsdag   Kyckling i paprikasås, bulgur 

Fredag     Soppa, mjuk smörgås 

 

v. 9 

Måndag   Korv stroganoff, ris 

Tisdag     Biff med tzatziki, matvete  

Onsdag   Torsk i basilikasås, potatis 

Torsdag   Kycklingkebab, rostad potatis, sås 

Fredag     Pastarätt  

 

Till alla rätter serveras olika grönsaker! 

Nästa flaskpost finns att läsa på hemsidan 

fredag v. 6 

Under fliken NYHETER på hemsidan finns 

en undersida som heter Information från 

verksamheten. Där finner du utgiven 

information. Skärgårdsskolan finns att följa på 

Facebook. 
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