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Skola 

Bad  

Förskoleklass har sista badet fredagen den 14 

december kl. 11.40-12.20. Elever åker med 

lilla bussen i sällskap av Johanna.  

 

Skridskor på isstadion i Mariestad 

måndagen den 10 december kl. 9-11. Vi 

åker med lilla bussen och bilar. Det är ok att 

ta med liten egen matsäck. Skridskor och 

hjälmar finns att låna! 

 

Mellanstadiet lussar för pensionärer, Club 

65 i bygdegården, tisdagen den 11/12 kl. 

10.00. 

 

Juldisco torsdagen den 13/12 kl. 13.10-

14.30. Mellanstadiet bjuder in till sitt 

klassrum. Det finns en kiosk att handla i. Alla 

som är på fritids eller är lediga är välkomna 

och man kan åka med buss hem 14.40.  

 

Tisdagen den 18/12 är det pysseldag på 

förmiddagen innan vi äter julbord! 

 

Åk. 6 har påbörjat muntliga nationella prov i 

ämnena engelska, svenska och matematik. 

 

Skriftliga omdömen för elever i åk. 1–5 

skickas med hem fredagen den 14 december. 

Betyg delas ut till elever i åk. 6 torsdagen 

den 20 december. 

 

Torsdag den 20 december slutar alla elever 

kl. 12.50. 

 

Läxor v. 50 och inga läxor v. 51. 

 

 

 

 

Välkomna på luciafirande 

torsdagen den 13 december kl. 

18 i idrottshallen. Förskolans 

barn kommer ombytta och 

elever kommer för samling kl. 

17.50. Efter luciatåget bjuder 

vi på glögg och pepparkaka!

 
 

Onsdagen den 19/12 på 

förmiddagen, är det utedag 

på skolgården/ skolskogen, 

för alla barn och elever på 

skolan i våra trivsel-och 

trygghetsgrupper.  
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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)               ons med byte ons 

Idrott (F-3)                 torsdagar 

 

Läxa:   

Årskurs 4–6 

Matematik                  från torsdag till torsdag 

Svenska             från onsdag till onsdag 

Engelska                     från måndag till fredag 

Idrott                           tisdag och onsdag  

 

Fritidshem 

Nytt månadsbrev för december finns att läsa 

på hemsidan. 

 

Förskola 

Barn födda 2013 följer med skolan till 

isstadion måndagen den 10 december.  

 

Avslutning för knyttarna onsdagen den 12 

december. 

 

Julvandring i Marieholmskyrkan 

måndagen den 17 december för barn födda -

13 och -14. Vi åker med lilla bussen kl. 8.20. 

 

Matsedel 

v.50 

måndag   Potatisbullar med bacon 

tisdag       Pannbiff, potatis, sås 

onsdag     Fiskpinnar, mos 

torsdag    Kyckling i mangosås, bulgur 

fredag      Soppa, mjuk smörgås 

v.51 

måndag   Pytt i panna 

tisdag      JULBORD  

onsdag    Torsk med äggsås, potatis 

torsdag   Köttfärssås, spagetti  

fredag     Risgrynsgröt     

Till alla rätter serveras olika grönsaker! 

 

Nästa flaskpost finns att läsa på hemsidan 

fredag v. 2 

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. 

 

En god jul och ett gott nytt år 

till er alla önskar personalen 

på Torsö Skärgårdsskola! 
 

 

 

 
Vårterminen börjar tisdagen den 8 januari 

2019. 
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