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Flaskposten med information om
verksamheten kommer fredag jämn
vecka. I den här rutan ges
information som gäller alla
verksamheterna och mer finns sen att
läsa nedan under rubrikerna: skola,
fritidshem, förskola och matsedel.
Vecka 36–41 arbetar kockutbildad
Jenny Sten i köket för Andreas som
är pappaledig. Vikarie för Jenny
dessa sex veckor är barnskötare Moa
Hermansson.
Fotografering fredagen den 14/9 för
skolelever. Förskolans barn kommer
då att fotograferas i två gruppbilder.
Det tas inga syskonbilder.
Matgäster från Lillängsskolan åk.6
kommer torsdagen den 28 september.
Informationsmöte till
vårdnadshavare ”Föräldramöte”
samt verksamhetsråd tisdag den
25/9!
En möteskväll för alla
verksamheter enlig följande tider:
• Förskolan kl. 18.00.
• Verksamhetsråd för all kl.
19.00.
• Förskoleklass, åk 1–6 samt
fritidshem kl. 19.30
• Meddela ansvarig pedagog
om du inte kommer.
VARMT VÄLKOMNA!

Skola
Onsdag den 12/9. Lingon/höstutflykt med
förskolan i våra nya trivsel- och
trygghetsgrupper. Viktigt med stövlar och
mugg att plocka i. Packa egen liten matsäck
om du vill, skolan tar med frukt och dryck.
Läxläsning kommer att äga rum för lågstadiet
med Maria på tisdagar kl. 13.10 och för
mellanstadiet med Helena kl. 14.10 och det
går att åka lilla bussen kl. 14.10 och kl.
14.40.
Viktigt att det finns regnkläder och stövlar i
skolan, så det går bra att vara ute i alla väder!
Maria har matematikfortbildning 17–18
september och Sofie är vikarie.
Läxa:
Årskurs 1–3
Matematik (åk 1–3) från torsdag till onsdag
Svenska (åk 1–3)
från torsdag till onsdag
Veckans ord (åk 2–3) senare
Boklån (F-3)
Idrott (F-3)

ons med byte ons
torsdagar

Läxa:
Årskurs 4–6
Matematik
Svenska
Engelska

från onsdag till onsdag
från onsdag till onsdag
från måndag till fredag

Idrott

onsdag och torsdag
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Fritidshem
Nytt månadsbrev för september är på finns att
läsa.
Förskola
Onsdag den 12/9. Lingon/höstutflykt med
skolan för barn födda -13,14,15 i våra nya
trivsel- och trygghetsgrupper. Barn födda 16,17 gör en egen utflykt. Packa egen liten
matsäck om du vill, skolan tar med frukt och
dryck.
Vecka 38 är det HYFS-vecka. Syftet med
HYFS är att förbättra hygienrutiner på
förskolor.
Fortsätt följa förskolans blogg! Finns att
följa på hemsidan.

Matsedel
v.37
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Köttbullar, stuvade makaroner
Tacos
Stekt fläsk med löksås
Torsk med äggsås
Pastarätt

v.38
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Potatisbullar med bacon
Lax i ugn, potatis
Kebabgryta med ris
Kycklingpasta med bacon
”Hulken” Soppa

Till alla rätter serveras olika grönsaker!

Nästa flaskpost finns att läsa på hemsidan
fredag v. 38
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.

