
Månadsbrev juni 2020 

Hej! 

 

Så var det då dags för läsårets sista månadsbrev, med lite information inför sommaren. Så 

fort ett läsår går (aldrig sagt den förut… ) Trots att coronan kom och stökade till det på 

vårterminen, så har vi alla konstaterat att det varit ett bra år, med bra arbetsro och inga 

större konflikter. 

 

Ett stort Tack till Peter Karlsson  

som har gjort nya fotbollsmål till skolan!  

 

 

 

Vi har gjort en del roliga saker på sistone. 27/5 var hela skolan till skolskogen. I måndags åkte 

klass 4 till Svenstavik för ett besök på Storsjöodjurscenter. Det finns fina bilder på hemsidan! 

Måndag och tisdag den här veckan åkte klass 5 och 6 på hajk, tillsammans med Ia och Malin, 

istället för den inställda skolresan. De fick ett fantastiskt väder, och hade haft det jättebra! 

Som jag tidigare har meddelat så börjar nya rektorn, Monica Lekedal, på måndag. Det blir 

bra att hon hinner hälsa på alla eleverna innan de går på sommarlov! Jag vill tacka allihop för 

de här tre åren, och kommer säkert att komma tillbaka för en del gästspel även framöver  

På onsdag den 10 juni är det bara klass 5 och 6 som har slöjd i Myrviken. LG, som har 

träslöjden har avslutning med sin klass 9 då, så våra 3-or och 4-or får vara på fritids efter 

lunchen. Vilket alltså också innebär att de inte är i Myrviken när de slutar vid 14. 

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.  

 

 

  



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, även om det inte känns kul att inte kunna ha er 

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

som behöver, meddela oss behov av skolskjuts på något av följande sätt: sms 

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

hittills fått meddelande från tre föräldrar om skjuts, och ni har också fått 

bekräftelse. 

 

I sommar har fritids öppet, och som det ser ut just nu har vi barn på plats varje vecka. Några veckor 

kommer vi att samköra med förskolan, antingen med bara öppningar och stängningar, eller hela 

dagarna.  

Den 17/8 är fritids stängt för planeringsdag. Höstterminen startar torsdagen den 20/5. Då 

välkomnar vi alla eleverna tillbaka till skolan! 

 

 

Hälsningar från personalen på Kövra Byskola 

/Sonja 

mailto:rektor.kovra@gmail.com

