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Flaskpost för v. 23–24 är den sista
för våren/sommaren! Fortlöpande
kommer personalen på
förskolan/fritidshem skriva
information gällande sommaren
och matsedel på tavlan i entrén till
förskolan.
Under sommarveckorna sker ett
samarbete mellan förskolan och
fritidshemmet.
Vikarier som jobbar med oss på
förskolan/fritidshem under
sommaren är Madelene och Moa,
som tidigare jobbat hos oss och som
nu läser till förskollärare.
Johanna Ringqvist slutar sitt jobb på
Skärgårdsskolan i samband med
semestern. Det finns inte möjlighet
att vara fyra anställda pedagoger
kvar med ett elevantal på 21 elever.
Skolans pedagoger Helena, Anna och
Maria kommer att arbeta på fritids
och ansvarig för fritidshemmet blir
Maria Persson. Vi tackar Johanna
och önskar henne lycka till med det
nya jobbet!
Vecka 25 och 26 kommer Joel
Nilsson att ha praktik på
Skärgårdsskolan. Han går på
Forshagaakademin, Äventyrsturism.
Joel följer med lågstadiet den 2 juni
på skolresan.
Det går inte att hyra idrottshallen
under sommarn pga. covid-19.

Skola
Tisdagen den 2 juni åker förskoleklass och
åk. 1-2-3 på skolresa till bygdegården.
Vi åker med lilla bussen kl.08.30 och
kommer åter kl.14.10 och Lars kör då turen
hem. Det går bra att ta med en egen liten
matsäck till förmiddagen. Skolan skickar
med lunch. Med på resan är Helena, Johanna
och Joel.
Onsdag den 3 juni och 10 juni är det resdagar
till öar för mellanstadiet. Informationsblad är
utdelat och finns att läsa under fliken nyheter
på hemsidan.
Ta med och lämna åter de låneböcker du är
klar med.
Inga läxor - ingen läxläsning
Årskurs 1–3
Boklån (F-3)
tisdag med byte tisdag
Idrott (F-3)
tisdagar
Årskurs 4–6
Idrott

måndag och onsdag

Skolavslutning äger rum fredagen den 12
juni kl. 08.30-09.30 på skolgården och
familjer till de som har elev i åk. 6 hälsas
välkomna. Skolskjuts med lilla bussen finns
den här dagen som vanligt och tur hem går
kl.09.30 eller om man fortsätter dagen på
fritids.
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Fritidshem
Nytt månadsbrev för juni är på gång.
Fest på fritids torsdagen den 4 juni kl. 14.00.
Vi firar de som slutar eller har slutat under
våren!
Viktigt med keps, solkräm och vattenflaska
nu när sommaren är här!

Vi fortsätter att följa
folkhälsomyndigheten rekommendationer
för hur vi hanterar Coronavirus, covid-19.
Man ska vara symtomfri i två dagar innan
man får gå tillbaka till skolan. (se länk i
slutet av flaskposten)

Förskola
Blivande förskoleklass har inget mer pass
med skolan på onsdagar under v.23–24. De
kommer att ha en egen avslutning på
förskolan som Sofie ansvarar för.
Viktigt med keps/solhatt, solkräm och
vattenflaska nu när sommaren är här!

Coronavirus covid-19
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smitts
kydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/information-till-skola-ochforskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/
Läs mer om hur och när du bör kontakta
vården hos 1177 Vårdguiden.

Matsedel
v. 23
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Köttbullar, potatis, sås
Kyckling, klyftpotatis, basilikasås
Pastasallad
Tacobuffé
Soppa, mjuk smörgås

v. 24
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Bakpotatis med fyllning
Varm korv, mos
Moussaka
Pizza
Pastarätt

På fredagar är det vegetarisk rätt.
Till alla rätter serveras olika grönsaker
samt mjölk och vatten!

Nästa flaskpost finns att läsa på hemsidan
fredag v. 34.
Under fliken NYHETER på hemsidan finns
en undersida som heter Information från
verksamheten. Där finner du utgiven
information. Skärgårdsskolan finns att följa
på Facebook.

Glad sommar önskar vi alla på
Skärgårdsskolan!
Elever hälsas välkomna till det nya läsåret
2020/2021 torsdagen den 20 augusti kl.
08.25.

