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      Hej! 

Tänk att det kan komma så mycket snö i mars   Nåja, det ledde ju till att eleverna fick den utlovade 

extra dagen i Persåsbacken förra veckan istället för den isiga upplevelsen innan lovet. Det var roliga 

timmar! Och nu idag drar vi till Klövsjö för riktig alpin åkning. Tack alla föräldrar som följer med och 

hjälper till med transporterna!! 

    

Vi har haft mycket sjukdom de senaste månaderna, både förkylningar och fr a magsjuka. Den verkar 

bara gå runt, runt. Förskolan har bett om extra försiktighet en period: 

” Vid magsjuka ska barnen ha varit symtomfria och helt friska i minst 48 timmar innan de kommer 

tillbaka till oss. Så först när barnen är helt bra i magen, kan äta vanligt och är helt pigga, Då börjar man 

räkna 48 timmar. Minst.  

Om någon familjemedlem är sjuk, så vill vi att förskolebarnen också är hemma. 

Magsjuka kan vara en kräkning. Eller flera. Man kan kräkas en gång och sedan vara pigg och 

hungrig. Just nu verkar magsjukan komma i flera varianter, en del barn är "bara" lös i magen, men vi 

räknar det som magsjuka också. 

Kom ihåg att magsjukan sätter sig i tandborstar, nappar, gosedjur, textilier.... Så en rejäl tvätt är att 

rekommendera. Viktigt också med god handhygien och att byta handdukar ofta. Ta gärna hem allt från 

barnens hyllor och tvätta! ” 

Skolan kan inte kräva att syskon stannar hemma vid utbrott av magsjuka, men gör så mycket som 

möjligt! Använd handsprit, ta hem och tvätta det som finns på barnens hyllor, låt barnen vara hemma 

tillräckligt länge vid utbrott av magsjuka.  Nu måste vi få bukt med det här! 

Annars pågår arbetet för fullt. Nationella prov i svenska, matte och engelska pågår under flera veckor nu 

under våren. För spanskan i klass sex kommer vi att få en ny lärare, Carmen slutar och istället tar Annelie 

Ryd över. Annelie är behörig spanskalärare och kommer att jobba även i Svenstavik. 

 

  



Fritidshemmet har börjat göra ”leklådor”. Just nu finns en hundlåda, med koppel och lite olika saker som 

man använder till hundar. Så nu leks det hund som bara den. Vi vill göra iordning fler temalådor, så om 

ni har nåt material som ni kan avvara och som skulle kunna användas i en temalåda (t ex sjukvård eller 

bank/kontor) så tar vi gärna emot! Vi vill också gärna ha gamla brädbitar och sånt som går att använda 

till kojbyggen när snön försvinner. När jag ändå är i tiggartagen så vill vi gärna ha tyger och garn också 

om ni har över  

En tråkig sak har jag att ta upp också. Det har varit en hel del skadegörelse på skolan senaste tiden, 

vilket jag förstår är en ganska ny företeelse. Det har stuckits pinnar i kylaggregatet till kylrummet, så att 

det kostat förstörd mat och dyra reparationer. En brandsläckare har förstörts genom att sprinten var 

utdragen och det hade sprutats ut lite skum. Det innebar att vi fick beställa ett utbyte. På en av 

datorhörlurarna  var sladden sönderklippt i småbitar. Det har ritats på väggarna och möbler. Helt 

oacceptabelt och så onödiga pengar som kunde ha använts till annat! I de fall vi vet vem det är så tar vi 

upp det med barnen och hemmen, men annars är det ju svårt att bara anklaga någon. Hjälp oss att prata 

med barnen, och det bästa är ju om den som gjort det kan tala om det, och på nåt sätt ställa tillrätta 

efter sej. Eller åtminstone förstå vilka konsekvenser det blir för alla. 

På söndag är det årsmöte för Kövra Skolas Vänner, skickar med inbjudan till det. Kom ihåg att skolan är 

fristående, och vi är beroende av att det finns ett engagemang från föräldrar och bygden. Det var det 

som skapade skolan 2009, och det är det som behövs för att skolan ska leva vidare! Så hoppas att så 

många som möjligt tar sej tid att delta  

 

Detta händer framöver: 

27/3 Årskurs 4 spelar teater 

v 13 Önskevecka gällande lunch, som barnen och personalen har röstat om 

29/3 Skolsköterskan på plats 

8/4 Årskurs 5 till stan på teater 

9/4 Skolsköterskan på plats 

16/4 Biblioteksdag, kom ihåg att skicka med böcker som finns hemma 

19 – 28/4 Påsklov 

29 – 30/4 Prao för årskurs 3 - 6 

 

 

  

 
Hälsningar personalen på Kövra Byskola genom Sonja      


