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Skärgårdsskolan hälsar alla barn,
elever och föräldrar välkomna åter
till det nya året 2021!

Skola
Skolsköterska Kristina Smedberg påbörjar
hälsosamtal med elever i förskoleklass samt
vårdnadshavare under v.2. Separat kallelse
skickas till alla.
Skicka med idrottskläder och handduk med
start v.2.

Information som gäller för alla i
verksamheten finns att läsa i
denna ruta! Mer riktad information
finns att läsa under respektive
rubrik skola, fritidshem, förskola
och matsedel.
Vi fortsätter höstens arbete med
regelbundna möten mellan
förskolan och skolan i våra trivsel
-och trygghetsgrupper.
Vi följer folkhälsomyndigheten
rekommendationer för hur vi
hanterar Coronavirus, covid-19.

Enkäter från skolinspektionen ska med start
v.3 besvaras av vårdnadshavare till elever i
förskoleklass samt vårdnadshavare till elever
i åk. 1–6. Viktigt att många hem besvarar
frågorna så det blir ett underlag, då vår
enhet är liten. Mer information samt inlogg
kommer senare med ett sms-utskick.

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
Svenska
Matematik
Engelska
Idrott

Länken nedan visar vår
information på hemsidan och
andra viktiga länkar att följa.

http://torsoskola.se/wordpress/?p=87
95

måndag till fredag
måndag till fredag
måndag till fredag
måndag och onsdag

Fritidshem
Nytt månadsbrev för januari är på gång. Vi
har möblerat om på fritids och skapat en ny
lekmiljö.
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Förskola
Vi hälsar Pontus Lod-Olsson välkomna till
förskolan!
Florije Kastrti jobbar efter årsskiftet alla dagar
i veckan och Ludvig Erlandsson kommer att
finnas med under måndagar, tisdagar samt
torsdagar.

Matsedel
v. 2
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

v. 3
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Köttbullar, potatis, sås
Kyckling i paprikasås, bulgur
Tacobuffé
Fisk i ugn, potatis
Soppa, mjuk smörgås

Falukorv, makaroner
Panerad fisk, potatis, sås
Fetaostbiffar, klyftpotatis,
tzatziki
Kycklinggryta, ris
Pastarätt

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.2.
Under rubriken NYHETER på hemsidan
finns en undersida som heter Information
från verksamheten. Där finner du utgiven
information. Skärgårdsskolan finns att
följa på Facebook.

