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      Hej! 

  Tänk att vi är framme vid påsklovet! Tiden efter det och fram till skolavslutning brukar gå väldigt fort. 

Men än har vi lite som ska klaras av. Direkt efter påsklovet är det prao för klass 3-6. Klass 5-6 har prao 

både måndag och tisdag, klass 3-4 bara tisdagen. I slutet av maj kommer alla eleverna att få delta på 

hajk (förskoleklassen övernattar inte). Det kommer mer information om hajkerna längre fram. Och det 

är dessutom flera lediga dagar för barnen, se kalendern längst ner. 

Vi har fortfarande haft en del utbrott av magsjuka, nu hoppas vi att påsklovet blir slutklämmen, och att 

alla får vara friska efter påsk. 

De flesta nationella prov är nu avklarade. Inskolning av den nya förskoleklassen är påbörjad, och 

kommer att pågå under maj månad. Badet i Myrviken stänger efter påsk, så då blir det idrott för alla. 

Den planeringen får ni som vanligt i veckologgar och veckobrev. Skid och skridskosäsongen är definitivt 

avslutad, så snälla hämta hem utrustningarna nu  

 

Det har kommit upp ett önskemål från barnen om att få äta älgstek någon 

gång på skolan. Att köpa älgkött från grossisten blir väldigt dyrt. Finns det 

någon som kan hjälpa oss att köpa älgkött lokalt? Vi behöver ca 10 kg, och 

det måste vara besiktat. 

 

När det gäller fritids har vi en vädjan om att det blir tydligare och snabbare kommunikation runt tiderna. 

Det är förskolan som tar emot tidiga barn, alltså före 7. Ibland har de så många barn på morgonen att vi 

sätter in övertid på fritids istället, t ex att Lars kommer tidigare. Det är ganska onödigt om barnen ändå 

inte dyker upp. Och detsamma gäller förstås barn som skulle ha varit kvar länge, men blir hämtade 

tidigare. Då kunde vi kanske ha besparat oss en vikarie ibland. Så tänk på att om ni skickar iväg ett SMS 

om ändrade tider kan skolan ibland spara pengar, att använda på bättre sätt  

En påminnelse också om att stänga grinden efter er när ni kommer för att hämta barn. Den har stått 

öppen vid några tilfällen, och det är ju inte så bra under skoldagen. 

 

Detta händer framöver: 

19 – 28/4 Påsklov 

29/4 Prao för årskurs 5 - 6 

30/4 Prao för årskurs 3 – 6 

21/5 Elevråd 

28-29/5 Hajk för F-3 

31/5 Lovdag Kristi Himmelsfärd 

3/6 Studiedag, barnen är lediga 

4-5/6 Hajk för 4-6 

7/6 Barn och personal är komplediga för hajken 

13/6 Traditionell skolavslutning på kapellet 

17/6 Studiedag för fritidshemmet, fritids är 

alltså stängt 
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