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Protokoll från föräldramöte med
förskolan, föräldramöte med
skolan samt verksamhetsråd från
den 25/9 finns att läsa på hemsidan
under punkten nyheter!
Skolinspektionens enkät.
Vårdnadshavare till elever i åk. 1–6
ska svara den 24 sep-19 okt.
Vårdnadshavare i förskoleklass ska
svara med start 5 november.
Information och inlogg delades ut
vid föräldramöte och övriga har fått
information med sms.

Skola
Onsdag den 10 oktober åker åk 4–6 till
Mariestad. Vi börjar med idrott kl. 9-10 i
tennishallen och tar sen en promenad över
broar i Mariestad som inspiration för ämnet
teknik. Ta med id-kläder och liten matsäck –
skolan tar även med. Vi åker lilla bussen och
äter lunch i skolan som vanligt lite senare.
Utedag tisdagen den 16 oktober för
förskoleklass-åk.6. Går bra att ta med liten
matsäck om man vill och skolan har med
extra. Vi åker lilla bussen och bilar och äter
lunch i skolan som vanligt.

Torö Skärgårdsskola deltar med
Helena och kurator Marie Olsson i
VÄSTBUS konferens den 12 oktober
med inriktning elevhälsa.

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

Den 15 oktober träffas skolans
elevhälsoteam med främjande och
förebyggande arbete med elevers
hälsa.

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

Måndag 29 oktober är det en
stängningsdag på förskola och
fritidshem, då det är
kompetensutvecklingsdag för
personal. Meddela Helena om behov
av barnomsorg finns.
Höstlov för elever v. 44 den 29/102/11.
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Fritidshem
Nytt månadsbrev för oktober finns att läsa på
hemsidan.
Johanna skickar med lapp hem om
innebandyturnering för fritidshem på
höstlovet.
Meddela Johanna vilka tider det blir på fritids
under höstlovet v.44.
Förskola
Ett mer utförligt verksamhetsbrev är på gång!
Matsedel
v.41
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Falukorv med stuvade makaroner
Pannbiff, potatis, gräddsås
Fiskgryta med räkor och potatis
Kycklingspett med klyftpotatis
Spagetti och köttfärssås

v.42
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Stekt fisk, potatis, sås
Veglasagne
Tikka masala med ris
Höstgryta med potatis
Soppa, bröd

Till alla rätter serveras olika grönsaker!

Nästa flaskpost finns att läsa på hemsidan
fredag v. 42
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.

