
Viktigt att veta i slutet av terminen för åk 4-5-6! 

Torsdag den 31 maj. Familjekväll kl. 18-20                                     
Hållbarhet och konsumtion är temat. På kvällen finns möjlighet att ordna sin egen mini-

loppismarknad. Alla som vill får med sitt barn/elev ansvarar för den egna loppmarknaden. 

Skärgårdsskolan bjuder på korv med bröd samt fika. Vi säljer, shoppar, umgås och har en 

trevlig kväll tillsammans!  

Tipspromenad finns på skolgården och vinst lottas ut!  

 

 

Klassfotboll 
Lördag och söndag 2–3 juni är det klassfotboll för de som är anmälda och vi andra kan vara 

publik som hejar på våra Torsölag. Lågstadiet spelar på lördagen och mellanstadiet på 

söndagen. Spelschema finns på htpp://www.lagsidan.se/klassbollen. 

 

 

Torsdag den 7 juni Skolresa/ studieresa till Göteborg 
Vi åker kl. 8.00 från skolan med Lars och lilla bussen och beräknar att vara åter ca 22.30. 

Det går att stiga på och av bussen vid Rattugglan för de som ansluter från Mariestad. 

Bussen stannar ca 4 mil före Göteborg och då äter vi egen matsäck! 

Ca 11.00-13.00 Besök Universeum 

13.00-13.45 Lunch på Universeum 

14.00-19.45 Liseberg 

20.00 Hemfärd 

 

Eleverna har pengar till inträde och lunch på Universeum, samt inträde och åkpass på 

Liseberg. 

Bussresan bekostar Torsö Skärgårdsskola. (Allt är förbeställt!) 

Eleverna behöver egna fickpengar till något att äta på kvällen och vad mer ni kommer fram 

till. 

Vuxna med på resan är Helena, Sofie, Mattias Nilsson och Amanda Hessle samt Lars som 

finns med oss under dagen.  

Inget snacks och kolsyrad dryck i bussen på resan. 

Tänk på hur pengar och mobiltelefoner förvaras under dagen! 

 

 

Fredagen den 8 juni har rektor beviljat eleverna i åk 4-5-6 

ledighet som kompensation för torsdagen! 
(Verksamhet finns i skolan under fredagen om man så önskar) 



 

Måndag, tisdag 11–12 juni Hajk på Brommö 
Vi cyklar från skolan måndag kl. 8.30 och är åter tisdag ca 14.30.  

Det går bra att möta upp vid färjan kl. 9.45 på måndagen samt hämta kl. 13.15 på tisdagen. 

Elever får välja om de vill vara med två hajkdagar med övernattning, eller bara måndagen 

och att vara i skolan med Kerstin under tisdagen. 

De som bor längs vägen kan sluta upp efter överenskommelse med Helena.  

(Viktigt med besked till Helena den 1: a juni för planeringen om du är med på hajken 1 eller 

2 dagar) 

 

På måndagen äter vi egen matsäck när vi åkt över med Brommöfärjan. Till lunch lagar vi 

makaroner och köttbullar på stormkök. På kvällen grillar vi korv och hamburgare. Tisdag 

morgon äter vi frukost och sen till lunch blir det pastasallad vid färjeläget innan vi lämnar 

Brommö. 

 

Vuxna på hajken är under måndagen är Helena, Kerstin, Carina Svensson och Göran 

Landström. 

Kerstin, Göran och de elever som vill, åker tillbaka med Brommöfärjan kl. 16.00 på 

måndagen.  

Helena och Carina stannar kvar! 

 

Medtag: 

Tält för de som sagt att man kan ta med 

Sovsäck 

Liggunderlag eller luftmadrass 

Matsäck till måndag förmiddag 

Tallrik, mugg, gaffel, sked 

Kläder för aktuellt väder 

Badkläder för de som vill bada 

Solskydd 

Övernattningssaker 

Ficklampa 

Godis för den som vill ha något gott på kvällen 

Tänk på att packa så att det får plats på cykeln. En del ryms i bil men inte allt. 

Lärare/vuxna har mobiler med. Täckningen är inte alltid den bästa. Därför kan det vara en 

god idé att lämna sin egen mobil hemma. 

Helena 070 985 70 74 

Carina 070 951 24 42   

 

Fredag den 15 juni skolavslutning kl. 8.30 i Torsö kyrka! Samling vid 

Torsögården kl. 8.15.                                


