
FLASKPOSTEN v.12–13                                                     

TORSÖ SKÄRGÅRDSSKOLA & FÖRSKOLAS INFORMATIONSBREV 

Tel: Skärgårdsskolan: 0501–377791, 070-236 99 23, e-post: rektor@torsoskola.se, Tel Lars (lilla bussen): 070–5552397 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 Skola 
Bad för förskoleklass och åk. 1-2-3 på tisda-
gar v. 12-13-14 i Johannesbergsbadet kl. 9-
10. Vi åker med lilla bussen. 
 
Utedag fredagen den 22 mars. Vi besöker 
Bornäsuddes fyr. Det går bra att ta med en 
liten matsäck. Vi äter skollunch ute den här 
dagen. 
 
Under veckorna 11–20 genomförs nationella 
prov i åk. 3 i svenska och matematik. 
 
Johanna är ledig den 21–22 mars och Eva är 
vikarie. 
 
Läxa:   
Årskurs 1–3 
Matematik (åk 1–3) från fredag till torsdag 
Svenska (åk 1–3) från fredag till fredag 
Boklån (F-3)                   mån med byte mån 
Idrott (F-3)                      torsdagar 
Läxa:   
Årskurs 4–6 
Matematik                  från torsdag till torsdag 
Svenska             från onsdag till onsdag 
Engelska                      från måndag till fredag 
Idrott                            måndag och onsdag  
 
Fritidshem 
På eftermiddagarna har fritidshemmet en del 
aktiviteter i lågstadiets klassrum i stället för 
att vara i fritids kök. Vi ger då förskolan mer 
utrymme. 
 
Förskola 
Abborrar, gäddor och laxar fortsätter jobba 
med tema fyrar. 
 
 
 
 
 

Stängningsdag på förskolan och 
fritidshemmet måndagen den 
25 mars. Meddela Helena om 
behov av omsorg finns denna 
dag.  
 
Protokoll från verksamhetsråd 
den 12 mars finns att läsa under 
fliken nyheter från 
verksamheten.  
 
 Familjekväll för alla den 23 maj 
kl.18. Tema fyrar! 
 
Torsdag den 21 mars är 
det ”rocka sockorna”! De som 
vill delta tar på olika sockor på 
fötterna den här dagen. Genom 
att ta på dig olika strumpor 
hyllar du olikheter och slår ett 
slag för alla människors lika 
värde och rättigheter. 

  
 
WWF Earth Hour – tillsammans 
för planeten, infaller lördagen 
den 30 mars och 
uppmärksammas med att man 
släcker ner belysning på många 
platser i världen kl. 20.30-21.30.  
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Matsedel 
v.12 
måndag   Kotlettrad, potatis, sås 
tisdag      Stekt torsk, potatis, sås 
onsdag    Köttgryta med bulgur 
torsdag   Thaigryta med ris 
fredag     Pastarätt 
 
v.13 
måndag   Köttbullar, potatis, sås  
tisdag      Fisk i ugn, potatis  
onsdag    Köttfärssås, spagetti  
torsdag   Kyckling, potatis, dragonsås 
fredag     Soppa  
 
 
Till alla rätter serveras olika grönsaker! 
 
Nästa flaskpost finns att läsa på hemsidan 
fredag v. 13 
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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