
Månadsbrev december 2020      Kövra den 30 november 2020 

Hej!  

 

Idag den 30 november inledde vi julemånaden här på Kövra Byskola! Vi hade vi en vinterkall 

men mycket fin 1:a adventsceremoni ute runt elden. Vi drack saft och glögg och åt pepparkaka 

och lussebulle. Ja, vi njöt av vad en sådan liten stund kan ge i form av gemenskap och samvaro! 

För även om vi försöker hålla avstånd, känner vi att det här är vi!  

 

 

 

För det är ju en lite speciell jul vi går emot i år. Covid -19 fortsätter att sprida sig och vi på skolan 

gör allt vi kan för att följa alla restriktioner som gäller.  Det innebär just nu att ingen annan 

personal utifrån kommer att komma till skolan resten av den här terminen. Skolsköterskan och 

ja, hela elevhälsoteamet, ställer in sina besök i skolorna. Skolbiblioteket kommer inte heller till 

oss mer före jul och det gör inte heller kulturskolans lärare.  

Där är vi just nu i dagens coronaläge, vår tids kanske största hot och utmaning, så här långt. Vi 

vill därför också be er föräldrar än en gång om att komma ihåg att inte komma in till oss i skolan. 

Vi hänvisar till att lämna och hämta barnen utanför dörren. Lärare och fritidspersonal hämtar 

och lämnar utanför dörren och tar med barnen in och ut.  Undrar ni något, kontakta oss via 

telefon. Fritidspersonalen har alltid sin telefon med sig. Tänk också extra mycket på hur barnen 

mår. Man har kommit fram till att barn i större utsträckning drabbas av magåkommor vid covid 

än vi vuxna. Men det svåra är att magsjuka också finns med på höst- och vinteråkommornas 



lista. Vad är vad? I dagens läge får vi ta det säkra före det osäkra. Vi har varit förskonade från 

magåkommor inne på skolan, i jämförelse med den mer magdrabbade förskolan. Men håll koll!  

Skolårets inre liv fortsätter ju tack och lov, med vissa anpassningar. Åk 6 har snart genomfört de 

muntliga nationella proven i svenska, engelska och matte. Vi är i slutfasen av det tre veckor 

långa läsprojektet, vilket i mindre omfattning fortsätter lite till.  

Vi fortsätter och anpassar vår verksamhet på skolan och framöver ser vår planering ut så här:  

Torsdag den 10 december har vi luciamorgon i kapellet, tyvärr utan er föräldrar. Dock kommer 

hela morgonen att filmas så ni kan ta del av den på hemsidan sedan under fredagen.  

Under sista skolveckan, vecka 51, kommer vi att ha tvärgruppsredovisningar under torsdagen 

den 17/12. Eleverna har ju jobbat med olika väsen utifrån temat ”Sant eller falskt”. Under denna 

dag kommer vi också att äta julbord på skolan, en extra lång och njutbar lunch tillsammans.  

Under fredagen den 18/12 kommer vi att delta i Allsångstoppen via länk, få oss lite julgröt i 

magen och sedan skicka iväg varmluftsballonger i en ömsesidig önskan om en varm och fin jul!  

Därefter är det jullov. Fritids är öppet, ni har ju redan lämnat in tider för era barn. Fritids har 

stängt för planering fredag den 8 januari!!  Observera detta ni som får veta det nu, och hade 

planerat för en dag på fritids!  

Sedan startar skolan igen och inleder vårterminen; måndag den 11 januari 2021 kl. 8.10.  

Och med detta brev vill jag, och vi,  avslutningsvis önska er alla 

En riktig fin första advent,  

En god jul bland era nära och kära,   

Och ett skönt jullov för era barn!  

 

Julhälsningar från  

personalen via 

Rektor Monica Lekedal 


