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Skola 
Skolavslutning fredagen den 11 juni ute på 
skolgården kl. 08.30. Vi är klara vid kl. 09.30 
och då är det sommarlov! Anhöriga till elever 
i åk. 6 hälsas välkomna att vara med samt 
två anhöriga till elever i de andra klasserna. 
Lars kör hem de som önskar med lilla 
bussen efter avslutningen och då börjar även 
fritids för dagen. 
 
Mellanstadiet åker till Mariestad måndagen 
den 7 juni och provar på paddel och badar i 
Ekuddenbassängerna. Vi åker med bilar och 
är åter till kl.14.40.  
 
Torsdagen den 10 juni slutar alla elever 
klockan 12.50. 
 
Fredagen den 4 juni skickas de skriftliga 
omdömena för elever i åk. 1–5 med hem i 
väskan. 
 
Inga läxor v. 23, och då ingen 
läxläsning på tisdag och enda bussen 
hem går kl. 12.50. 
 
Sista boklånet för fkl-åk. 3. Lämna åter de 
böcker man är klar med. Bok man läser i 
kan behållas över sommaren. 
Årskurs 1–3 
Boklån (F-3)                     tisdag 
Idrott (F-3)                       onsdag 
Årskurs 4–6 
Idrott                                 onsdag 
 
 
Fritidshem 
Under sommaren kommer Madelene och 
Moa att ansvara för aktiviteter med de som 
är på fritids. Nytt månadsbrev för juni finns 
att läsa! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Skolavslutning fredagen den 11 
juni ute på skolgården kl. 08.30. Med 
ändrade restriktioner kan vi nu hälsa 
fler välkomna! Läs mer under 
rubriken Skola. 

 
 
Vid hembygdsgården Sandbäcken 
på Torsö finns trollstigen. Alla har 
gjort troll som finns att se där. Elever 
i fkl-åk.3 har skrivit trollsagor som 
man kan läsa på plats. Gör gärna en 
egen sommarutflykt dit, nu när vi 
ännu inte kan träffas alla i en 
familjekväll! Lågstadiet samt 
förskolans barn besöker 
Sandbäcken under v.22–23. 
 
Under sommaren sker ett samarbete 
mellan förskolan och fritidshemmet. 
Vikarier som arbetar med oss under 
sommaren är tidigare anställda 
Madelene och Moa, som nu båda 
studerar till förskollärare. Med start 
v. 28 kommer våtrummet på 
förskolan att renoveras, samt 
matsalen ställs i ordning efter 
vattenläckan. 
 
Ta hem alla kläder, stövlar och 
skor från hyllor när ni får 
sommarledigt. 
Viktigt för oss med tanke på 
storstäd   under sommar och för 
en god hygien i skolan. 

 
Aktuell covid-19 information finns i 
slutet av flaskposten. 
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Förskola 
Den 10 juni åker laxarna med lilla bussen till 
Sandbäcken på Torsö och lämnar sina troll. 
 
Tisdag v. 23 är blivande förskoleklass inte 
med i skolan. Lapp med information om 
övergången till förskoleklass samt fritidshem 
finns på barnens hyllor. 
 
Tisdagen den 8 juni har knyttarna avslutning! 

 
Matsedel  

 
v. 23          
Måndag   Falukorv, mos 
Tisdag     Tacos                 
Onsdag    Sej i ugn, potatis  
Torsdag   Pizza 
Fredag     Pastarätt  
 
v. 24          
Måndag    Panerad fisk, potatis, sås 
Tisdag      Pastagratäng                 
Onsdag    Kyckling i currysås, ris 
Torsdag    Färsbiffar, potatis, sås 
Fredag      Soppa  
 
 
Under sommarveckorna finns menyn för 
veckan att läsa på förskolans anslagstavla. 
 
På fredagar är det vegetarisk rätt. 
På onsdagar serveras barn och elevers 
önskemat! 
 
Till alla rätter serveras olika grönsaker 
samt mjölk och vatten! 
 
 
 
Nästa flaskpost finns att läsa på hemsidan 
fredag. 33. 
Under rubriken NYHETER på hemsidan 
finns en undersida som heter Information 
från verksamheten. Där finner du utgiven 
information.  
Skärgårdsskolan finns att följa på Facebook. 
 
 

 
 

Vi följer folkhälsomyndigheten 
rekommendationer för hur vi hanterar 
Coronavirus, covid-19. 
Länken nedan visar vår information på 
hemsidan och andra viktiga länkar att 
följa.  
 

http://torsoskola.se/wordpress/?p=8795 
 
 
Läsåret 2021–2022 börjar onsdagen den 18 
augusti klockan 08.25. Lilla bussen kör som 
vanligt och man kan åka med linjebuss utan 
busskort första dagen. Mariestads taxi 
ansvarar inte efter sommaren för lilla 
bussens turer. Efter kommunens 
upphandling är det Larssons Buss 
Främmestad, som kör skolelever på ön med 
start i augusti. 
 
En förälder till elever som börjar 
förskoleklass är välkomna med från kl. 
08.25-10.00. Klockan 09.30 har skolan och 
förskolan en gemensam bullfest ute! 
Elever i förskoleklass ska ha med en 
skolstartssten som ryms i handen. 
Uppdaterad information finns att läsa på 
hemsidan i augusti. 
 

Vi vill tacka alla för ett fint samarbete under 
läsåret 2020–2021 och önskar alla en riktigt 
härlig sommar! 
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