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Luciafirande torsdagen den 13
december kl. 18. Förskolans
barn kommer ombytta och
elever kommer för samling kl.
17.50. Efter luciatåget bjuder vi
på glögg och pepparkaka!

Förskoleklass omfattas av socialstyrelsens
satsning på vattenvana/simkunnighet för alla
landets elever i förskoleklass. Förskoleklass
badar alla fredagar med start v. 45–50 kl.
11.40-12.20. Elever åker med lilla bussen i
sällskap av Johanna. Badmästare Lars Olsson
ansvarar för lektionen i Johannesbergs
badhus.
Vårdnadshavare till elever i förskoleklass
svarar på skolinspektionens enkät 5–30
november. Inlogg är skickat med sms.

Helena deltar i skolinspektions dag i Göteborg
den 21/11. Vikarie är Lars Ålstam.
Helena deltar i skolinspektions
dag i Göteborg den 21/11.

Skola
Tisdagen den 27/11 är det studiedag för
elever. Meddela fritids vilka tider som
gäller för dagen.
Bad veckorna 46–47
Åk 3–6 badar i badhuset på måndagar kl.
13.10-13.50. Vi åker med lilla bussen.
Förskoleklass åk.1–2 badar i Johannesberg
badhus på tisdagar kl. 9-10. Vi åker med lilla
bussen.

Utedag onsdag den 21/11.
Förskoleklass och åk 1–3 är nära skolan och
ska inte ha med någonting.
Åk. 4–6 vandrar med Anna och Lars efter
lunch och det är ok att ta med liten matsäck.
Skridskor på isstadion i Mariestad
måndagen den 10 december. Vi har skridskor
och hjälmar att låna ut!
Fram till jul arbetar vår specialpedagog Anita
Gunnarsson med i klasserna. Sofie har en
delad tjänst mellan förskola och skola.
Vikarie på förskolan är då Moa Hermansson.
Justeringar av schema för åk 1–6 har skett i
samband med höstlovet och nya scheman
finns på hemsidan. Se nedan ändring av
idrottsdagar på mellanstadiet och dagar för
läxor på lågstadiet.
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Läxa:
Årskurs 1–3
Matematik (åk 1–3) från fredag till torsdag
Svenska (åk 1–3)
från fredag till fredag
Veckans ord (åk 2–3) senare
Boklån (F-3)
Idrott (F-3)
Läxa:
Årskurs 4–6
Matematik
Svenska
Engelska
Idrott

ons med byte ons
torsdagar

från torsdag till torsdag
från onsdag till onsdag
från måndag till fredag
tisdag och onsdag

Fritidshem
Nytt månadsbrev för november finns att läsa
på hemsidan.
Tisdagen den 27/11 är det studiedag för
elever. Meddela fritids vilka tider som
gäller för dagen.

Matsedel
v.46
måndag Köttbullar, potatis, sås, lingon
tisdag
Spagetti och köttfärssås
onsdag Fiskgratäng, potatis
torsdag Kyckling i dragonsås, ris
fredag Soppa
v.47
måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag

Panerad torsk, potatis, kall sås
Indisk linsgryta med ris
Kycklingdrumsticks, klyftpotatis
Taccobuffé
Pastarätt

Till alla rätter serveras olika grönsaker!
Nästa flaskpost finns att läsa på hemsidan
fredag v. 47
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.

Förskola
Knyttegruppen fortsätter nu att gå till skogen
på onsdagar kl.10-11.

