
Månadsbrev maj 2020 

Då har vi klivit in i terminens sista månad och 

om fem veckor är det skolavslutning och sommarlov! 

Men innan dess fortsätter det hända saker här på skolan: 

 

o Måndag 11 maj är eleverna komplediga för Luciakvällen. Personalen har studiedag 

och fritids är öppet. Skolskjutsarna går som vanligt. 

o 12 maj är det fritidshemmens dag. I år kommer fritids att fira utan inbjudna föräldrar. 

Vi får komma igen nästa år med föräldrafika. 

o Torsdag 14 maj kommer skolbibliotekarien hit för sista gången detta läsår.  

Ta med böcker som ska lämnas tillbaka eller lånas om.  

o Onsdag 20 maj är det studiedag för lärarna och fritidspersonalen.  

Eleverna är lediga och fritids är stängt.   

o 21-22 maj är alla lediga pga Kristi himmelsfärdsdag. Fritids är öppet på fredagen för 

de som behöver. 

o Onsdag 27 maj går vi till skolskogen under förmiddagen. Eleverna får gärna ta med 

sig lite fika i form av frukt, dryck (varm och/eller kall) och smörgås   

Vi är tillbaka på skolan till lunch. Se till att era barn har kläder efter vädret. 

o Fredag 29 maj kommer vi hjälpas åt att städa skolgården. Vi ägnar 30-40 minuter åt 

detta. Det kan vara bra att ha med sig handskar och har man en bra kratta kan man 

ta med den också.  

o Fredag 5 juni är alla komplediga för musikalkvällen i Vigge. Fritids är öppet och 

skolskjutsarna går som vanligt. 

o Torsdag 11 juni kommer vi att städa klassrum och skolbänkar. Då vill vi att alla elever 

som inte slutar på vår skola tar med sig en plastpåse för att förvara material här på 

skolan till nästa läsår. Utöver det vill vi att alla tar med en påse eller väska där de kan 

lägga material som ska med hem.  

Efter lunch kommer vi att göra gemensamma aktiviteter. Den dagen slutar alla elever 

kl 14.00, alltså inget B-språk för åk 6. De elever i förskoleklassen som vill får också 

stanna på skolan och vara med ända till 14.00.  

 

o Pga rådande omständigheter kommer vi inte kunna genomföra vår traditionella 

skolavslutning på kapellet. Vi kommer i stället att ha avslutning här på skolan fredag 

12 juni. Avslutningen gäller endast elever och personal, alltså inga 

familjemedlemmar.  

Skolan slutar kl 10.00 den dagen och vi ordnar skolskjuts till de elever som behöver.  

Vi vill att ni meddelar oss behov av skolskjuts på något av följande sätt: 

sms till Sonjas telefon 0720-58 37 51 eller mejl till rektor.kovra@gmail.com 

 

Hälsningar från personalen på Kövra Byskola 


