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Skolan 
Nationella provperioden för åk. 3 är v. 11–20. 
Först ligger proven i svenska och därefter proven 
i matematik. 
 
Åk. 6 har nationella prov i matematik den 10/4 
och den 12/4, och i engelska den 2/5 och 4/5. 
 
Vi tackar Villemo Svantesson för tiden med oss på 
Skärgårdsskolan och önskar dig lycka till! 

 
Vi tackar lärare Therése Leijon för tiden med oss 
på Skärgårdsskolan och hälsar Sofie Johansson 
varmt välkommen tillbaka. 
Efter påsklovet sker förändringar bland 
personalen. Helena och Kerstin jobbar med 
mellanstadiet. Maria och Sofie arbetar med 
förskoleklass/lågstadiet. Ansvarig för 
mellanstadiet är Helena och ansvarig för 
lågstadiet är Maria. Vikarie sätts in för Kerstin på 
förskolan. Göran Landström har träslöjd på 
måndagar. 
 
Inga läxor och läxläsning v. 14. 
 
Vi skickar med idrottskläder och handduk hem 
för tvätt! Skicka med kläder för idrott ute och 
inne till v.14! 
 
Skolan 
Läxa:   
Årskurs 1–3 
Matematik (åk 1–3) från mån till fredag 
Svenska (åk 1–3)  från mån till fredag 
Veckans ord (åk 2–3) från torsdag till torsdag 
 
Boklån (F-3)             torsdag med byte torsdag 
Idrott (F-3)                      torsdag 
Årskurs 1–3 läxläsning torsdagar 
 
Läxa:   
Årskurs 4–6 
Matematik                     från måndag till fredag 
Svenska                           från måndag till torsdag 
Engelska                         från måndag till fredag 
 
Idrott                              måndag och onsdag 
Årskurs 4–6 läxläsning måndagar 
 
 
 
 
 

 
V.13 är det PÅSKLOV i skolan.  
 
Viktigt att semesterlapp gällande barn 
och elevers ledighet i sommar lämnas 
åter till skolan snarast. 
 
Lördagen den 24 mars är det Earth Hour 
Vi har under veckan arbetet med detta 
och vid vårpromenad har vi svarat på 
frågor. Earth Hour uppmärksammas 
världen över med att man släcker lamor i 
en timme lördagen den 24 mars kl. 
20.30-21.30.  
 
Gemensam arbetsdag ute på gården 
lördagen den 14 april kl. 09.00- 13.00. 
Torsö Skärgårdsskola bjuder på fika med 
smörgås! Dagen leds av 
fastighetsansvarig i styrelsen Martin 
Svensson. 
 
Hårlöss hälsar på i skoldelen så viktigt att 
alla ser efter! 
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Fritidshem 
Hannes Nilsson arbetar med Johanna måndag 
och tisdag på påsklovet. 
 
Månadsbrevet för fritidshemmet för april 
kommer efter påskhelgen. 
 
Förskola 
Vi tackar Mimmi Svantesson och Siv Robertsson 
Andersson för tiden med oss på Skärgårdsskolan 
och önskar er lycka till! 
 
Förskolan kommer att bjuda in till 
utvecklingssamtal i april månad och ett mer 
utförligt verksamhetsbrev kommer i april. 
 
Kerstin kommer efter lovet att arbeta med i 
skolan och hon ersätts med vikarie på förskolan. 
 
Matsedel 
V. 13 
Måndag   Pannbiff, potatis sås  
Tisdag      Fisk i ugn serveras med potatis   
Onsdag    Kycklingrätt med ris  
Torsdag    Lasagne 
Fredag      LOV LÅNGFREDAG  

 
V. 14 
Måndag   LOV ANNADAG PÅSK 
Tisdag      Panerad fisk, potatis, kall sås 
Onsdag    Kycklingfilé serveras med bulgur 
Torsdag    Skånsk kalops serveras med potatis 
Fredag      Soppa med mjuk smörgås 
 
V. 15 
Måndag    Falukorv i ugn med mos 
Tisdag       Dragonkryddad fisk med potatis 
Onsdag     Kycklingthaigryta med ris              
Torsdag     Moussaka 
Fredag       Pastarätt    
Till alla måltider serveras flera olika grönsaker,  
tillbehör till maträtten, hård smörgås samt 
mjölk och vatten. 

Nästa Flaskpost 
Vi hänvisar till vår hemsida och försöker nu ge all 
information här för att minimera våra 
pappersutskick. www.torsoskola.se 

Nästa flaskpost finns att läsa på hemsidan 

fredag v. 15. 

Under fliken NYHETER på hemsidan finns 

en undersida som heter Information från 

verksamheten. Där finner du alla utskickade 

papper. 
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