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Skola
Skolans elevhälsoteam har möte på skolan
onsdagen den 20/2. Skolläkare, skolpsykolog
samt kurator presenterar sig då för elever i
åk. 3–6.
DISCO 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.

Sportlov för alla skolelever
vecka 7. Förskolan och
fritidshemmet ”sportar” på
som vanligt!
Stängningsdag på förskolan
och fritidshemmet måndagen
den 25 mars. Meddela Helena
om behov av omsorg finns denna
dag. Elever har vanliga skoldagar
den 25 och 26 mars. Dessa
lovdagar är flyttade till den 20
och 21 maj, p.g.a. samrättning av
nationella prov.
Verksamhetsråd tisdagen den
12 mars kl. 19.00.
Alla vårdnadshavare till barn och
elever vid Skärgårdsskolan
hälsas varmt välkomna.
Rådet ger möjlighet till
delaktighet och inflytande och
information från verksamheten
och styrelsen ges.
Anette Karlsson, kommunens
chef för familje- och
individomsorg berättar om
förebyggande arbete kring barn
och elever och olika
stödfunktioner.
Tillsammans med
Skärgårdsskolor i nätverk deltar
vi i projektet fyrar och alla
barn/elever lär sig om och
gestaltar fyrar på olika sätt!

Inga läxor och läxläsning v.8 utan startar
v. 9.
Läxa:
Årskurs 1–3
Matematik (åk 1–3) från fredag till torsdag
Svenska (åk 1–3)
från fredag till fredag
Boklån (F-3)
mån med byte mån
Idrott (F-3)
torsdagar
Läxa:
Årskurs 4–6
Matematik
från torsdag till torsdag
Svenska
från onsdag till onsdag
Engelska
från måndag till fredag
Idrott
måndag och onsdag
Fritidshem
Nytt månadsbrev för februari finns att läsa på
hemsidan.
Förskola
Vi hälsar Valter och Maja med familjer
välkommen till Skärgårdsskolan.
Med start v.8 är barn födda -13 med
förskoleklass i skolan på måndagar.
Måndag v.8 börjar Knyttarna för barn födda 15. Vi går till skogen kl. 12-13.
Vid funderingar när barnen är sjuka så
rekommenderar vi HYFS. Det är deras
rekommendationer som förskolan följer.
http://www.vgregion.se/hyfs
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Alla barn och elever har fått ge förslag på
sin favoritmat och lämnat listor till
Andreas i köket. På onsdagar serveras
önskematen.
Matsedel
v.7
måndag Korv stroganoff, ris
tisdag
Fisk i ugn med potatismos
onsdag Pizza med tillbehör
torsdag Kycklingrätt, bulgur
fredag Soppa, mjuk smörgås
v.8
måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag

Köttbullar, makaroner
Stekt sej, potatis, kall sås
Tacos
Nasigoreng
Pastarätt

v.9
måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag

Falukorv, potatis, sås
Cowboygryta med ris
Hamburgare
Ugnsstekt kyckling, couscous, sås
Fisksoppa, mjuk smörgås

Till alla rätter serveras olika grönsaker!
Nästa flaskpost finns att läsa på hemsidan
fredag v. 9
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.

