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Skola 
Onsdagen den 5 maj har elever och 
personal vårstädning av skolgården. Vi äter 
lunch ute vid grillplatsen den här dagen. 
 
Lovdagar tor-fre 13–14 maj. Inga läxor v.19 
och då ingen läxläsning. Enda bussturen är 
då kl. 12.50.  
Vecka 18 och 20 är det läxor som vanligt. 
Lovdagar mån-tis 24–25 maj.  
 
Läxläsning på tisdagar fram till kl.14.10, 
då sista skolbussen går för dagen. 
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 
Sv                                   måndag till fredag 
Matematik                       måndag till fredag 
Engelska                         måndag till fredag 
Idrott                                 måndag och onsdag 
 
 
Fritidshem 
Nytt månadsbrev för maj finns att läsa på 
hemsidan. 
 
Tisdagen den 11 maj är det fritidshemmets 
dag och elever och personal firar detta. 
 
Meddela Maria om behov av fritids finns 
klämfredagen den 14 maj. 
 
Lovdagar i skolan mån-tis 24–25 maj. 
Måndagen den 24 maj är det en 
stängningsdag på fritidshemmet. Meddela 
Maria behov av omsorg tisdagen den 25 
maj. 
 
 
 
 
 

 

 
Torsdag och fredag 13–14 maj är 
det lovdagar i skolan. Torsdagen 
är en helgdag. Meddela 
förskola/fritidshemmet behovet av 
omsorg för klämfredagen den 14 
maj. 
 
Måndag den 24 maj är det en 
stängningsdag för förskola och 
fritidshem och fortbildning för 
pedagoger. Meddela om behov 
av omsorg finns den här dagen. 
Elever har lovdagar den 24–25 
maj. 
 
Vårens föräldramöte samt 
verksamhetsråd för alla sker 
digitalt i Teams tisdagen den 11 
maj kl. 19.00. Vi utgår från 
textdokumentet nedan, där vi 
delger vad som händer vidare det 
här läsåret och vår planering inför 
läsåret 2021/2022. De som 
önskar delta digitalt mejlar till 
rektor@torsoskola.se så att 
möteslänk kan skickas. 
Föräldrainformation vt 2021 
 
 
 
Aktuell covid-19 information finns 
i slutet av flaskposten. 

mailto:rektor@torsoskola.se
http://torsoskola.se/wordpress/wp-content/uploads/F%C3%B6r%C3%A4ldrainformation-vt-2021.pdf
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Förskola 
Barnen på förskolan är med och vårstädar 
ute på gården under vecka 18. 
 
Laxar födda -15 har ett andra besök av 
Kristin Svensson i kommunens projekt 
skapande förskola fredagen den 7 maj. Det 
blir sång, musik och drama. Avslutningsvis 
filmar vi en saga mot en greenscreen, som 
bara förskolan får att titta på. 
 
Meddela förskolan om eventuell ändrad 
vistelsetid fredagen den 14 maj. 
 
Torsdagen den 20 maj är det förskolans dag 
och den firas av barn och personal på 
förskolan. 
 
Måndagen den 24 maj är det en 
stängningsdag på förskolan. 
 
Det börjar bli soligt och varmt så skicka med 
vattenflaska, solkräm, utan parfym samt att 
keps/solhatt finns på hyllan. 
 
 

 
 

Vi följer folkhälsomyndigheten 
rekommendationer för hur vi hanterar 
Coronavirus, covid-19. 
Länken nedan visar vår information på 
hemsidan och andra viktiga länkar att 
följa.  
 

http://torsoskola.se/wordpress/?p=8795 

 

Matsedel  

 
v. 18 
Måndag   Köttbullar, makaroner 
Tisdag      Kassler i ugn, ris 
Onsdag    Hamburgare med tillbehör 
Torsdag   Pastasalladbuffé 
Fredag     Soppa, mjuk smörgås   
  
v. 19            
Måndag   Lunchkorv, potatis, pepparrotssås 
Tisdag     Sej i dill- och citronsås, potatis 
Onsdag   Kebab med tillbehör 
Torsdag   Helgdag 
Fredag     Pastarätt (Lovdag för elever)  
 
v. 20 
Måndag   Ost- och skinksås, pasta  
Tisdag     Cowboygryta, ris  
Onsdag    Kyckling i paprikasås, bulgur  
Torsdag   Panerad fisk, potatis, sås 
Fredag     Soppa, mjuk smörgås   
 
På fredagar är det vegetarisk rätt. 
På onsdagar serveras barn och elevers 
önskemat! 
 
Till alla rätter serveras olika grönsaker 
samt mjölk och vatten! 
 

 
Nästa flaskpost finns att läsa på hemsidan 
fredagen v.20. 
Under rubriken 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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