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      Hej! 

Nytt år och ny termin och första skolveckan för terminen avklarad. Det var en blåsig avslutning på 

veckan! Det var många som inte tog sej till skolan idag, men det ger så klart ingen ogiltig frånvaro. De 

elever som tog sej till skolan har inte fått gått ut på rast av säkerhetsskäl, så det var en del kryp i 

kroppen frampå eftermiddagen  

Ni har kanske sett att vi har kommit till kvartsfinal i ”Vi i femman”?! Vi är jättestolta över det så klart! På 

tisdag 15/1 är det dags, och då åker vi in med alla femmorna för att heja fram Frida och Xerxes. 

Den 23/1 är det Skol-DM iSledcross i Persåsbacken, se bilaga. De elever som vill får gärna delta, men då 

måste ni söka ledigt eftersom det inte är en aktivitet som hela skolan deltar i. Man behöver också vara 

medlem i Myrvikens Skol-IF. Jag ska få mer info från Janne Magnusson på måndag om det, så jag 

vidarebefordrar den informationen då. 

Vi hoppas att det kommer mer snö, framöver och att vi får lite kyla, så att vi kan göra iordning 

skridskobana  och skidspår. Vi vill be er titta över barnens utrustningar inför skid- och skridskosäsong. Vi 

har en del utrustning på skolan, så meddela oss om ni behöver låna. När det gäller hjälmar så är det 

bästa för barnen är om de har sina egna här, som är inställda för dem. 

Petra Englund har blivit sjukskriven, så Amanda Jacobsson kommer att jobba istället för henne. I 

samband med det så gör vi om Erikas schema. Hon kommer att jobba från 9.30 varje dag och ha 

huvudansvaret för både rastverksamhet och fritidshemmet. Det innebär att Erika alltid kommer att 

finnas ute på rasterna, tillsammans med någon mer personal. Vi tror att den kontinuiteten kan skapa 

större trygghet för eleverna. 

From v 7 börjar utvecklingssamtalen för klass 1-6, det kommer mer information med tider inför dessa. 

Förskoleklassen har sina utvecklingssamtal senare under vårterminen. 

Nästa fredag är det dags för återläsning igen, de som kommer ifråga får mail om det. Det är Sonja som 

kommer att finnas med denna gång. 

 

  



Detta händer framöver:  

Nationella prov under våren: 

Klass 6: Svenska vecka 6, Engelska vecka 15 och Matematik  vecka 19 

Klass 3:  v 11 – 20 

v 3-7   Skapande skola med Kulturskolan åk F-2, temat i år är Skaparglädje och andra känslor  

v 6, 4-8/2  Skridskovecka  (skridsko på idrotten from v 5) 

v 9, 25/2 – 1/3  Skidvecka, Persåsen 26/2 

21/3   Alpint Klövsjö 

19/2   Skolsköterskan på plats 

 

Hälsningar personalen på Kövra Byskola,  
                                                             genom Sonja      


