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Skola 
Tisdag 5 juni åker Förskoleklass – åk 3 på 
skolresa till Kvarnstensgruvan i Lugnås.  
Vi kommer även att besöka kyrkan för att skåda 
den vackra utsikten. 
Vi åker med lilla bussen vid 8.30 och beräknar 
att vara tillbaka vid 14.30. 
Vi tar med oss pastasallad till lunch och eleverna 
får även gärna ta med en liten matsäck. 
Om det är varmt kan det vara bra att ha med sig 
en egen vattenflaska. 
Tänk på att ha med en tröja eller jacka eftersom 
det är kallt i gruvan samt bra skor att gå i. 
 
Tisdagen den 5 juni gör mellanstadiet en 
cykelutflykt till Skeberga. Ta med badkläder och 
liten matsäck om du vill. Vi äter lunch i skolan.  
 
Åk. 4–6 åker på skolresa till Göteborg torsdagen 
den 7 juni och elever i åk 4–6 är 
kompensationslediga fredagen den 8 juni.  
 
Hajk till Brommö är den 11–12 juni för åk. 4–6.  
Information om skolresa samt hajk är utdelad och 
finns att läsa under fliken nyheter på hemsidan. 
 
Onsdag den 13 juni är det vaccination för flickor 
åk. 5 HPV. 
 
Torsdagen den 14 juni slutar alla elever skolan 
kl. 12.50. 
 
Skriftliga omdömen för elever i åk.4–5 skickas 
med hem tisdagen den 5 juni, och för elever i åk- 
1-3 fredagen den 8 juni.  
 
Måndag den 4 juni kl 18-19 kan föräldrar och 
elever i åk. 6, ta del av resultat på de nationella 
proven i engelska, matematik och svenska.  
 
 
 

 
 
 
Välkomna på skolavslutning i Torsö 
kyrka fredagen den 15 juni kl. 08.30. 
Elever och personal samlas vid 
Torsögården kl. 08.20. Meddela 
busschaufför Lars om du behöver 
skolskjuts denna dag. 
 
Läsårsstart höstterminen 2018 är 
onsdagen den 22 augusti kl. 8.25. 
(Information kommer att finnas på 
hemsidan) 
 
Under sommarveckorna sker ett 
samarbete mellan förskolan och 
fritidshemmet. Under sommaren 
kommer vi att ha två lärarstudenter, 
Therese Ljungqvist och Hanna Ekström 
som jobbar med oss på förskolan och 
fritidshemmet.  
 
Måndagen den 4 juni får förskolan 
besök av familjen Stenemar som bor i 
Schweiz och har sommarhus på Dillö. 
Flickorna   som är 4 år och 2 år kommer 
sen att finnas med på förskolan med 
förälder under förmiddagarna t om v. 
28.  
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Skolan 
Boklån (F-3)             torsdag med byte torsdag 
Idrott (F-3)                      torsdag 
 
   
Årskurs 4–6 
Idrott                               tisdag och onsdag 
 
 
 
Fritidshem 
Fritidshemmets sommarbrev finns att läsa på 
hemsidan. 
 
Förskola 
Måndagen den 25 juni förmiddagen får förskolan 
besök av besök av Linda Elsie Sawaneh och 
Fode ”Papis” Bodian som spela trummor och 
dansar med barnen. Alla förskolor i Mariestads 
kommun har fått besök och det är en del i 
projektet skapande förskola! 
 
Matsedel 
V. 23 
Måndag   Pannbiff, potatis, sås 
Tisdag      Pastasallad 
Onsdag    LOV  
Torsdag   Fiskrätt serveras med potatis  
Fredag     Pastarätt  

 
V. 24 
Måndag   Falukorv med mos 
Tisdag      Currykyckling med ris 
Onsdag    Hamburgare 
Torsdag    Pizza 
Fredag     Soppa 
 
V. 25 
Måndag   Köttbullar, potatis, sås 
Tisdag      Panerad torsk, potatis, sås 
Onsdag    Midsommarmat 
Torsdag    Pastarätt 
Fredag      MIDSOMMARAFTON 

  
      
Till alla måltider serveras flera olika grönsaker,  
tillbehör till maträtten, hård smörgås samt 
mjölk och vatten. 
 
 
Nästa Flaskpost 

Flaskposten tar nu sommarlov. Förskolan och 

fritidshemmet skriver aktuell information på 

tavlan i entrén. 

 

Öppet tiderna på förskolan och fritidshemmet 

kan vara något ändrade utifrån behovet av 

omsorg. Meddelande kan lämnas som sms 

eller mail om ingen svarar i telefon.                  

 
Nästa flaskpost finns att läsa på hemsidan 
fredag v. 34  
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