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Hej! 

Nu är det redan oktober och vi börjar komma långt in på höstterminen! Utvecklingssamtalen pågår, och 

är snart avklarade. Barnen är väldigt duktiga på att ha utvecklingssamtal med bara läraren, Det känns 

roligt!   

Det har varit en bra start på läsåret, trots att pandemin fortfarande gör sig påmind som inneburit  lite 

extra sjukdom,  bland både barn och personal. Trots det har vi kunnat genomföra planerade aktiviteter, 

såsom en dag i skolskogen, ta skolfoto och genomföra skoljoggen. Lunch ute har det också blivit. 

  

                                  

 

Om knappt  en månad är det höstlov. Det innebär att ni som har barn på fritids behöver lämna in tider 

senast måndag d 18/10. Tänk också på att oktober innebär mer höstväder som kräver mer höstkläder! 

Mössa, vantar, täckkläder, ombyte. Finns det bra kläder så finns inget dåligt väder- Vi är ute dagligen ! 

v.41 – 43 på tisdagar har åk 3-6 hantverk med skinn i samarbete med kulturskolan. 

Åk 6 har erbjudits vaccination mot covid-19 på torsdag d 14/10 i Myrviken. 

 

 



Vi vill be Er att uppmana hemma till  att leksaker får stanna kvar just där – vi har en del diskussioner 

kring saker som kommit bort , gått sönder osv – vi har pratat om det på elevrådet förra veckan 

tillsammans med eleverna – och de flesta håller med om att det är bäst att inte ta med det alls till skola 

och fritids. 

                                                               

 

Det börjar bli dags för er i föräldraföreningen att sammanstråla! Rektor Kia kommer att höra av sig , för 

ett första möte. Det kommer att komma en kallelse under november. 

 

Sist vill jag presentera mig lite närmare : Jag, Kia är nu på plats ! ( men Monica är fortfarande kvar till en 

viss del – mest med att ha överlämning till mig med rektorsuppgifter ) Jag bor på Norderön , har arbetat 

som förskollärare i 23-24 år , och även varit Förskolerektor i 5 år. Har gjort 2 år av rektorsutbildningen 

som jag kommer att uppta under nästa år. Detta uppdrag känns jättespännande och roligt – har börjat 

lära känna eleverna lite grann och ser framemot att även få samarbeta med Er. Hör gärna av Er om Ni 

har funderingar  - stort eller smått !  

 

 

Höstliga Hälsningar från rektor Kia på Kövra Byskola med 
personal. 

 


