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Hej allihopa! 

Nästa vecka är det dags att välkomna alla barn tillbaka till Kövra byskola. Vi hoppas ni haft sköna, lata, 

varma, roliga, innehållsrika dagar i sommar!  Och att ni längtar tillbaka till skolan nu, till oss och 

varandra! 

 

Skolan börjar på torsdag 26/8 kl 8.10       Då samlas vi ute och har en gemensam start vid flaggstången! 

Denna första dag kommer förskoleklassen sluta 12.00 och åk 1-6 slutar kl 14.00. Föräldrar till 

förskoleklassen är välkomna att delta ute vid flaggstången. Övriga föräldrar måste vi be lämna barnen 

där. Vi har fortfarande en pandemi att ta hänsyn till.  

På fredag är förskoleklassen ledig men de barn som är på fritids har förstås fritids hela dagen. Åk 1 slutar  

kl 12, åk 2-3 slutar klockan 13.30 och åk 4-6 slutar klockan 14.00. Nästa vecka går vi enligt schema.  

Skoldagen börjar  alltid klockan 8.10. De barn som kommer före 07.00 går till förskolan. De blir hämtade 

av fritidspersonal kl 7 och går då till fritids. De barn som kommer med bussen kl 8 går direkt in på skolan. 

Sluttid kommer att variera lite. För de barn som är på fritids efter klockan 16.30 gäller att man då går 

med sin fritidspersonal till förskolan och är där till hämtning.  

Förskoleklassen går måndag – torsdag, till 12, förutom onsdag då de går till 12.45.  

Klass 1 går som längst till 14.00.  

Klass 2-3 går till 13.30 måndag, onsdag, fredag. Tisdag slutar klassen 14 och därefter är det 

studiegård/läxläsning  fram till 15.40. På torsdagar slutar åk 2 till lunch och åk 3 har långdag till 15.30. 

Det beror på att slöjden ligger på torsdagar i år och de slutar i Myrviken klockan 15.30.  

Klass 4-6 slutar vid runt 14.00 alla dagar utom tisdag för de som går på läxläsning  och torsdag för då är 

det slöjd i Myrviken, som slutar kl 15.30. Åk 6 har sin språklektion på tisdag morgon, 8.10 – 9.30. 

Det kommer som förra året vara möjligt att köpa mellanmål för långdagarna till de barn som inte går på 

fritids. Information om det och anmälningsblankett  kommer att lämnas ut tillsammans med schema 

första skoldagen.  



För alla bussbarn gäller att skolkortet ska vara med när man åker, och bälte ska sitta på i bussen. Påminn 

gärna barnen om det. 

 

 

 

Personalstyrkan för läsåret ser ut enligt följande:  

Ia kommer som vanligt att ta hand om klass F-1, samt idrott och bild. Elina och Carolin jobbar som 

resurser i den klassen. Malin kommer fortsatt att ha all matematik, samt NO och teknik. I klass 2-3 

kommer Amanda jobba som resurs och där är Petra och Malin de lärare som har klassen mest.  Renée 

kommer mestadels ha klass 4-6 där Hanna och Marlene kommer att vara resurs.  Christine Alme, ny 

lärare på skolan, kommer att ha engelska i klass 2-6.  Christine kommer också att jobba med de elever i 

åk 6 som inte läser ett främmande språk. De som läser ett B-språk i åk 6 läser spanska och lärare är Anna 

Itzighel. Nils-Erik  kommer att ha träslöjd och Marit kommer att ha textilslöjd, precis som i våras.  

På fritids kommer Elina, Marit, Amanda och Marlene  att jobba. Fritidspersonal finns nere på fritids från 

kl 7 och Lars finns i köket. Han serverar frukost kl 7.45. Sedan går fritidsbarnen till klassrummet. Övriga 

som kommer med bussen går direkt till klassrummet.  På fredagar har ju förskoleklassen ingen skola. Då 

finns Elina på fritids från klockan 7.45.  

Fritidspersonalen påminner om att få in tider för barnen! Tiderna ska framöver lämnas in två veckor 

innan och ni behöver lämna in tider för fyra veckor framåt. Tänk också på att barnen behöver ha kläder 

för inne- resp uteaktiviteter. Dessutom behövs ombyte. Sjukanmälan skickar ni till 072-058 37 52. 

När det gäller kläder och skor så är det väldigt bra om ni märker dem med barnens namn eller initialer. 

Då kan vi se till att de hamnar hos rätt barn när de kommer på avvägar (och det gör de, vi lovar!) Det är 

också väldigt bra om barnen har inneskor, det blir lätt väldigt blöta och skitiga strumpor annars. 

Vi brukar ju ha föräldramöte tidigt på hösten. I år börjar vi med ett kort online möte med alla föräldrar 

för presentation av personalen. Vi behöver ju fortfarande följa restriktionerna som coronapandemin 

medför och börjar därför med ett online möte onsdag 8/9 kl 17.30 – 18.00. Kallelse går ut via mail.  

Fortsätt tänka på att vi har en pandemi runt oss! Lämna och hämta barnen utomhus. Tvätta händerna 

och håll avstånd. Påminn era barn extra om det inför skolstarten! Vi kan ännu inte ta emot föräldrar inne 

i skolan.  

Till sist vill jag hälsa nya rektorn välkommen! Kia kommer att börja den 1 oktober, men hon kommer 

också att synas lite hos oss redan under september.  

Glöm inte vår hemsida kovraskola.se ! 



 

 

Vi ser fram emot ett nytt läsår tillsammans och än en gång välkomna tillbaka på 

torsdag! 

Önskar rektor Monica och personalen på Kövra byskola 

 

 


