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Skärgårdsskolan hälsar alla barn,
elever och föräldrar välkomna åter
till det nya året 2022!

Information som gäller för alla i
verksamheten finns att läsa i den här
rutan! Mer riktad information finns att
läsa under respektive rubrik skola,
fritidshem, förskola och matsedel.
Vi hälsar ny personal, Emma
Hedman välkommen till förskolan!
Ludvig Erlandsson kommer åter att
finnas med på förskolan och fritids
under våren.
Höstens arbete med regelbundna
möten mellan förskolan och skolan i
våra trivsel -och trygghetsgrupper
fortsätter under våren under
anpassade former!
Den första diskrimineringsgrunden
för terminen är ÅLDER och vi
kommer att arbeta med den, efter
barn och elevers mognad och egen
ålder.
Vi fortsätter att följa
folkhälsomyndighetens
rekommendationer hur vi förhåller
oss till covid-19.
Noga handhygien, hålla avstånd och
testning för barn med pcr-test från
förskoleklass och uppåt vid symtom.
Se länk i slutet av flaskposten.

Skola
Ny författare som vi lär oss mer om är Tove
Jansson och hennes böcker.
Fredagen den 21 januari är det Kramens dag
och vad kan väl vara mysigare än att krama
sitt gosedjur? Den här dagen kommer vi ha
gosedjursutställning på gården (givetvis
under tak så inga gosedjur blir blöta) och
tillsammans i våra trygghetsgrupper träffas
skolan och förskolan för att gå på
gosedjursvisning.
Alla som vill tar med sig ett gosedjur till
skolan den här dagen.
Med ett ökat smittläge har vi pass ute på
idrotten utan ombyte tills vidare.
Läxläsning på tisdagar som vanligt!
Åk.2 har den här terminen veckans ord från
onsdag till onsdag.
Läxa:
Årskurs 1–2
Svenska
måndag till fredag
Matematik
måndag till fredag
Veckans ord åk.2
onsdag till onsdag
Boklån Fkl-åk.2
tisdagar
Idrott Fkl-åk.2
onsdagar
Årskurs 3–6
Svenska åk.3
måndag
Svenska åk.4–6
Matematik
Engelska åk.4–6
Veckans ord åk.3
Idrott

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

Fritidshem
Nytt månadsbrev för januari är på gång!
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Förskola
Emma Hedman, ny personal på förskolan
arbetar nu med våra abborrar tillsammans
med Johanna och Florije.
Vi hälsar Melker Are Fernmo med familj
välkommen till förskolan med start den 11
januari!
Fredagen den 21 januari träffas skolans
elever och gäddor och laxar i våra trivseloch trygghetsgrupper ute. Man får ta med sig
ett gosedjur till skolan den här dagen om
man vill. Läs mer under rubriken SKOLA.
Matsedel
v. 3
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

v. 4
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Sej i ugn, potatis
Kebabgryta, ris
Köttfärssås, spagetti
Fetaostbiffar, bulgur, tzatziki
Soppa, mjuk smörgås

Korvstroganoff, ris
Ugnspannkaka
Tacobuffé
Torsk i äggsås, potatis
Pastarätt

På onsdagar serveras barn och elevers
önskemat.
Till alla rätter serveras olika grönsaker
samt mjölk och vatten.

Länken nedan visar vår information på
hemsidan.

2022-01-10 Rutiner Covid.docx
Nästa flaskpost finns att läsa på
hemsidan fredag v. 4
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.

