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      Hej! 

Lite försenat månadsbrev…det har redan gått nästan två skolveckor av vårterminen 2020!  

Nytt för denna termin är att vi har en ny lärare (vikarie) för textilslöjden Anna Åkerblom-Berglin. Det är 

klass 5 och 6 som har textilslöjd nu på vårterminen. I träslöjden är det fortfarande samma lärare, Lars-

Gunnar Pettersson. Även övriga personalstyrkan är samma, än så länge. Petra Englund kommer att 

komma tillbaka från barnledigheten under våren, på halvtid.  

En annan personalförändring som kommer att inträffa är att jag slutar som rektor efter det här läsåret. 

Jag kommer att gå tillbaka till mitt gamla jobb som systemutvecklare på Länsförsäkringar. Det har varit 

en rolig och utmanande tid på Kövra byskola, jag har lärt mej massor! Det var inget lätt beslut, jag har 

våndats länge. Men när möjligheten att gå tillbaka som konsult öppnade sej, så blev det det valet jag 

gjorde till slut. Vi har hittat en möjlig ersättare, styrelsen är igång med rekryteringsprocessen för henne, 

och personalen deltar i det arbetet. Om valet blir den personen, så kommer hon att kunna börja gå 

parallellt med mej under våren. Jag hoppas att det blir bra i slutändan! 

 

Idag fredag har klass 4-6 varit på Wikners på studiebesök och utdelning av ett teknikstipendium på 5000 

kr! Mer info och bilder kommer på hemsidan. 

 

 



Vi sliter lite med det dåliga vinterföret, men det finns fortfarande snö nere på lägdan, så barnen åker 

skidor på idrotten. Kom ihåg att ta med skidutrustning till skolan igen om ni inte redan gjort det. Egna 

hjälmar är också bra att ta med, även om vi också har för utlåning. Det är hårt underlag nu när de är ute 

och leker. Att få till skridskois är en utmaning i år, men igår skrapades ytan igen, så att vi kan börja spola 

igen. Det är tänkt att vi ska ha skridskovecka vecka 6, och skidvecka vecka 9. 

19/2 är det dags igen för skolDM i Persåsbacken. De som vill delta går med i Myrvikens skol-IF. Kom ihåg 

också att ni behöver ta ledigt från skolan i så fall. 

Det har varit ett fall av magsjuka till på förskolan nu, men annars har vi varit ganska förskonade från 

sjukdom i höst. Vi hoppas det fortsätter så! 

På tisdag kommer Therese Kärngard, kommunalrådet, och Anders Englund, näringslivschefen, på besök 

till Kövra byskola. De gör företagsbesök runt om i kommunen, och Kövra byskola är en av de större 

arbetsgivarna. Vi får passa på att visa fram det goda arbetet som görs, men också de utmaningar vi ser i 

att vara en liten friskola. 

På fritidshemmet är det lite förändringar också. Eftersom förskolan har fått många barn som börjar 

tidigt, så kommer Lars att ta öppningarna på fritids alla dagar. Han börjar egentligen 6.30 för att kunna 

ta emot fritidsbarnen kl 7 (han förbereder frukosten innan dess). Men om det finns barn som behöver 

komma tidigare så kommer Lars att göra övertid för den extra tiden. Därför är det alltså extra viktigt att 

vi får in alla tider så tidigt som möjligt, och särskilt om man behöver omsorg före 7. Lika viktigt är att få 

in ändringar av tidiga lämningar så att vi inte behöver utnyttja övertiden i onödan. 

Fritidshemmets scheman sitter uppsatta på väggen vid trappen. Ta för vana att kolla vilka tider ni satt 

upp, och skicka ändringar hellre en gång för mycket än en gång för lite. Ändringar kan ni skicka på sms 

till skoltelefonen, 072-058 37 52.  

       

Detta händer framöver: 

 

28/1  Elevråd 

3/2 och 5/2 Nationella prov i svenska för åk 6 

19/2  SkolDM i kälkåkning i Persåsbacken 

20/5  Studiedag för både skolans och fritidshemmets personal, fritids är alltså stängt den dagen 

 

 

 
               Hälsningar personalen på Kövra Byskola,  
                                                             genom Sonja      


