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 Skola 
Måndag den 5 december har Lars som kör 
lilla bussen semester. Vikarie som tidigare är 
Lennart Broberg som man når på 
mobilnummer 070 626 15 99. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utedag för förskoleklass – åk.6 tisdagen den 
29 november. Temat för dagen är havsörnen. 
Vi åker med lilla bussen i två turer en liten bit 
på ön och går sen en kortare sträcka och lär 
oss om örnen. Det går bra att ta med en 
egen liten matsäck och vi äter lunch när vi är 
åter i skolan. Skolan tar med extra matsäck 
till de som önskar.  
 
Under veckorna 48–49 har vi badtid på 
onsdagar i Töreboda klockan 11.00-11.45. 
Vi åker med lilla bussen och äter sen lunch 
när vi är åter ca 12.30.  
Vecka 48 och 49 badar åk. 1, 2 och 4. 
Helena, Samantha och Ville åker med. 
 
Vi firar nobel med experiment, dans och 
trerätters meny. Elever i åk.6 hjälper till med 
förrätt och efterrätt samt dukning. De som vill 
får klä sig lite festfina. 
 
Läxläsning på tisdagar som vanligt samt fler 
tider erbjuds till mellanstadiet. 
Årskurs 1–3 
Svenska                           måndag till fredag 
Matematik                        måndag till fredag 
Veckans ord åk. 2–3        onsdag till onsdag 
                                         med start v. 37 
Boklån F-3                        tisdagar 
Idrott åk. 2–3                    måndagar 
Idrott åk 1                         torsdagar 
Idrott Förskoleklass          tisdagar 
 
Årskurs 4–6 
Svenska                         måndag till fredag 
Matematik                      måndag till fredag 
Engelska                        måndag till fredag 
Idrott                               onsdag och torsdag 
 

 
 

 

 
Fredagen den 9 december har vi 
nobelfest i skolan och mer 
information finns att läsa under 
rubriken skola och förskola.  
 
 
 

 
 
Schemalappar för julhelgen är på 
gång för förskolan och 
fritidshemmets. Tacksamma för 
svar så vi kan planera bemanning 
samt kunna bevilja skolans 
personal eventuell ledighet. 
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Fritidshem 
Nytt månadsbrev för december är på gång. 
Jullovstider medskickade hem, åter den 7 
dec. Om en elev ska med annan elev hem, 
vill vi veta det på morgonen. 
 
Förskola 
Jullovstider medskickade hem, åter den 7 
dec. 
Vi firar också nobel på lite enklare vis. Om ni 
är i Mariestad kan ni passa på att leta 
upp ”vår” gran i esplanaden. Barnen har i år 
pyntat den med temat ”Min bästa natur”.  

 
Matsedel 
 
v. 48          
Måndag   Falafel/grönsaksbiff, ris, kall sås 
Tisdag     Köttgryta, kokt potatis 
Onsdag   Fiskburgare, bröd, klyftpotatis 
Torsdag   Gulaschsoppa, mjuk smörgås 
Fredag     Buffé 
 
v. 49 
Måndag    Fransk potatisgratäng, kyckling 
Tisdag      Fiskgryta, kokt potatis 
Onsdag    Spagetti, köttfärssås 
Torsdag    Potatis, purjolökssoppa mjuk  
                  smörgås  
Fredag      Nobelmiddag 
 
   
Till alla rätter serveras olika grönsaker 
samt mjölk och vatten! 
 
Nästa flaskpost finns att läsa på 
hemsidan fredag v. 49 
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. 
 
Rektor Annie har ordet……… 
Vi har den här terminen arbetat utifrån den 
nya läroplanen. En sak som är förändrat är 
det område som tidigare kallades för sex och 
samlevnad. Nu kallas det sexualitet, 
samtycke och relationer. Namnet visar på 

betydelsen av att sexualitet och relationer 
präglas av samtycke. Vad det innebär har vi 
diskuterat mycket med eleverna och vi har 
tillsammans med dem uppdaterat våra 
ordningsregler och rutiner kring kränkande 
behandling. Elevrådet har haft en stor roll i 
detta men det har även diskuterats i 
klasserna. 
 
Vi arbetar på med vår röda tråd från 
förskolan upp till åk 6. Att skapa trygghet för 
alla, stor som liten, är ett av våra allra 
viktigaste mål. 
 
I veckan som gått har det lagats en 
vattenläcka på gården. I torsdags fick vi 
erfara hur lyxigt det är med rinnande vatten, 
då vi var utan i fem timmar. Lärorikt och 
spännande. Nu är allt fixat! 

 
 
 
 

 

 
 

Förskolans fina gran  

 
 
Vi önskar alla en trevlig 1: a advent! 
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