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Hej! 

 

Nu har vi avverkat de första två veckorna av höstterminen 2018. 28/8 var vi i skolskogen, titta gärna in 

på hemsidan för att se lite bilder http://www.kovraskola.se/senaste-nytt/en-ha-rlig-dag-i-skolskogen I 

torsdags var det skolfotografering, ni ska ha fått hem instruktioner nu hur ni köper bilder om ni vill ha. Vi 

har hunnit avverka den första magsjukeomgången och hittat de första lössen. Vi har också hunnit med 

att jobba lite extra med några grupper där det inte har fungerat helt bra.   

När det gäller magsjuka så vill vi påminna om att de sjuka barnen helst ska vara hemma 48 tim efter sista 

symptomen. På förskolan vill vi att syskon också ska vara hemma vid magsjuka i familjen, det kravet kan 

vi inte riktigt ha på skolan. Där får ni bedöma om de andra barnen också verkar hängiga. 

Till helgen är det så kallade Avlusningsdagar på samtliga förskolor/skolor.  Störst möjlighet att slippa 

löss har vi om alla kammar samtidigt, så därför vill vi att alla luskammar i helgen. Kamma alla i familjen, 

och följ anvisningar på www.1177.se. Kom ihåg att tala om för oss om ni hittar löss hos någon i familjen. 

 

 

Jag vill påminna om att för de elever som önskar finns möjlighet att köpa mellanmål de dagar man har 

långdag, 100 kr per termin och dag. Betala till bankgiro 4126074 och märk betalningen med mellanmål 

och barnets namn. De elever som är inskrivna i fritids behöver inte betala för mellanmålen då det ingår i 

fritidsavgiften. 

Skolskjutsarna fungerar t.v. som förra året. Jag har fått in behoven från er föräldrar men inte fått någon 

återkoppling från Marlen Forseth på kommunen ännu. Hör av er om det är nåt problem, annars 

kommunicerar ni som tidigare direkt med taxi. 

http://www.kovraskola.se/senaste-nytt/en-ha-rlig-dag-i-skolskogen
http://www.1177.se/


Jag har inte fått något besked om badet i Myrviken har öppnat ännu. Det blir troligtvis bad på måndag 

och i så fall är det 4-6 som åker. 1-3 kommer att ha idrott i Kövra även då. 

Även om vi har en (förhoppningsvis) härlig höst framför oss så kommer vintersäsongen fortare än man 

anar. Vi har gått igenom hjälmarna och inser att mycket är slitet och gammalt. Det brukar också vara 

problem att hitta nåt som passar när man ska ut. Så vi vill gärna att barnen har med sej egna hjälmar och 

titta gärna igenom övrig utrustning också inför vintern. Det finns en del att låna ut också, men det kan 

vara bra att kolla upp innan vad man behöver. Och kom ihåg att märka både utrustning och kläder, för 

er egen skull! 

Fritidshemmet stänger egentligen kl 16.30, om det är barn senare än det så går vi över med dem till 

förskolan, precis som tidigare. Den fritidspersonal som stänger har arbetstid till 16.45, för att kunna se 

till att det är städat och låst, eller om någon förälder råkar bli lite försenad. Men om ni märker att ni inte 

kan hämta till 16.30 så hör av er så att vi kan kolla med förskolan om det är ok att det kommer extra 

barn. Vi har ett väldigt slimmat schema, så det kan innebära att någon måste arbeta övertid. 

Jag vill också påminna om att skola/fritids numera har en mobiltelefon. Vi kollar av den på morgonen, 

men det är inte alltid det syns om vi har meddelande på telefonsvararen, så för att info ska gå fram är 

det säkrast att skicka ett SMS, telefonnr är 072-058 37 52.      

  

Detta händer framöver: 

 13/9 Skoljoggen efter fm rasten, alla ska ha fått infolapp hem om det 

 19/9 Föräldramöte Kl 18.30, och det är på en onsdag och ingen tisdag . Vi passar på i 

samband med det att lägga ut kvarglömda kläder. De kommer att ligga framme den 

veckan, barnen kommer att få möjlighet att titta igenom dem och ni kan titta på kvällen. 

Det som är kvar sen kommer vi att skicka vidare. 

Kom ihåg att det ska utses deltagare till föräldrarådet, fundera på om du vill, eller vem 

du vill se där! 

 18/9 är Emma, skolsköterska på plats hos oss 

 21/9 bjuds F-6 på teater här i Kövra ”Halli-Hallå, en sångresa runt vårt klot”. Om f-

klassens elever är hemma då är ni välkomna att komma till skolan tillsammans med 

barnet och delta! 

 

Höstliga Hälsningar personalen på Kövra Byskola,  

genom Sonja      


