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      Hej! 

Än en gång har det bara sagt swisch och så har nästan hela höstterminen passerat. Vi går in i en intensiv 

period nu inför julen, men vi har också haft en arbetsam och givande höst. De nationella proven i åk 6 är 

avklarade för den här terminen, till våren blir det nya prov för både åk 3 och 6. Det har i stort sett varit 

en bra stämning på skolan i år och bra arbetsro i klassrummen! 

Läsprojektet har pågått i tre veckor, och rören fylls upp med kulor i full fart. Ska det räcka till popcorn, 

tro? 

Skidsäsongen är igång! En del har fått med sej utrustning till skolan, men långtifrån alla. Vi har en del 

utrustning att låna på skolan, men det räcker inte till alla. Så se till att skicka med skidor och pjäxor, kolla 

också en extra gång att allt är med och passar! Vi har också börjat spola isen, och när den är klar behövs 

även skridskor. Håll tummarna för bättre vinterväder också  

Vi lite problem med fulspråk, på rasterna och fritidstid. Det är både fula ord men också tråkig attityd. Vi 

jobbar med det på olika sätt, men vill gärna också ha er hjälp att prata med barnen om det.  

Ett annat större problem, som kanske mest framträder i busskön när eleverna har fått tillbaka sina 

telefoner är att då går youtube och appar varma med inte alltid så lämpligt material. En del av de äldre 

använder Ometv, vilket innebär live-chat med okända människor på video. Där förekommer både det 

ena och det andra, och de yngre ser och hör också. Det är viktigt att ni tar er tid att kolla vad barnen 

möter på nätet, och pratar med dom om riskerna. Det är vanligare än man kanske tror att vuxna 

människor söker sej till ställen där barn finns för att utnyttja dem. 

Det är vårt ansvar att lära barnen hur man ska skydda sej, och att 

de litar på oss så att de törs prata om vad de möter. Det är svårt 

för personalen att agera polis när de väl fått tillbaka sina telefoner 

för dagen, men vi vill inte heller att barnen ska trigga varandra att 

titta på skit! 

Läs gärna mer om Ome-tv  

https://www.ekuriren.se/nyheter/sormland/foraldern-frode-slar-

larm-om-nya-appen-ometv-sm5282766.aspx   

https://www.expressen.se/dinapengar/tech/ometv-sa-fungerar-

sveriges-mest-trendande-app/ 

Här (och på andra siter också) kan du få tips om hur du kan hjälpa 

dina barn på nätet  

https://internetstiftelsen.se/guide/motverka-natmobbning/hur-

pratar-vi-med-unga-om-natet/ 

 

Nåt annat oroande är att magsjukan har börjat dyka upp igen. Vi hoppas verkligen att slippa förra årets 

envisa magsjuka som grasserade. Om det börjar dyka upp i större omfattning så kommer vi att gå ut 

med påminnelse om hur man kan skydda sej och minska spridandet. 
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Över till lite roligare saker! 

Vinnarna av Spröjte pinn-tävlingen ”Batteri”gruppen, har träffats en första gång för att planera för vad 

som ska göras med vinstpengarna, 5000 kr, som ska användas till något kul för hela skolan. Det kom 

flera bra förslag som Sonja ska titta vidare på och kolla priser på! 

På kvällen den 11/12 är ni välkomna att fira traditionsenlig lucia med oss på kapellet i Kövra. Eleverna får 

kompledigt för den kvällen den 11/5 -20. I år blir det dessvärre inget luciatåg på Wikners, eftersom de 

inte har något julbord i år. 

 

12/12 kommer åk 6 att få kompledigt för den dagen de var på studiebesök till ICA i Svenstavik, då utgår 

tyskalektionen och de slutar kl 14. 

Måndag den 16/12 är åk 1-6 inbjudna att vara med på Allsångstoppen i Myrviken. Det innebär att 1-3 

slutar där kl 14 (som de skulle ha gjort om de haft bad) och 4-6 har idrott som vanligt efteråt. 

Onsdag den 18/12 har vi julavslutning på skolan, med julbord och pyssel. Då är det förlängd skoldag för 

de yngre, och det är ingen slöjd i Myrviken. Alla elever går till 14 i Kövra. 

       

Detta händer framöver: 

 

11/12  Luciakväll i kapellet 18.30 

16/12  Allsångstoppen i Myrviken klass 1-6 

18/12  Julavslutning 

7/1  Studiedag för både skolans och fritidshemmets personal, fritids är alltså stängt den dagen 

8/1  Första skoldagen efter jullovet för eleverna  

 

 
               Hälsningar personalen på Kövra Byskola,  
                                                             genom Sonja      


