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Hej! 

 

 

 

Nu har vi snart avslutat  andra skolveckan  av höstterminen 2020. Det känns som en bra skolstart så 

långt! Läsåret inleddes första dagen med ett möte med skogens olika väsen.  Vi träffade Näcken, en älva, 

troll och en enhörning. Vi fick höra berättelsen om Hoverbergsgubben och vi frågade oss: Vad är sant 

och vad är falskt? Vi testade lite och upptäckte vad svårt det är att veta ibland, vad som är sant och 

falskt.  Ja, här har vi läsårets tema: Sant eller falskt.  

     



Skolskjutsarna  fungerar ungefär som förra året, med skillnad att vi åker till Myrviken måndagar och 

tisdagar. Jag har återkoppling med Oviken taxi och Länstrafiken om hur det funkat hittills och var det 

finns problem. Hör av er till mig om det är nåt problem, annars kommunicerar ni som tidigare direkt 

med Oviken taxi. Kom ihåg att busskorten alltid ska vara med, och att det är lag på att använda bälten i 

bussarna, för barnens säkerhet! Det är mycket viktigt att ni kollar och pratar med barnen om det. Den 

här första skolveckan har Länstrafiken haft problem med att våra barn inte haft busskort med sig och 

inte satt på sig bälte. Busschauffören ska inte behöva tjafsa med barnen.  Här har barnen tur som ändå 

fått åka med bussen. I stan hade de inte fått kliva på. Om barnens busskort inte läses av på bussen så ser 

det också ut som att det inte är så många som åker buss, vilket kan leda till att vissa bussar dras in. Så ta 

ett prat kring bussåkningen!  

Fritidshemmet har nu planerat för en bra organisation under tiden era barn är på fritids. Personalen 

sliter dock med att barnen visar mindre respekt för vad de vuxna på fritids säger, mot hur de respekterar 

läraren på lektionerna. Här kommer vi att lägga ner mycket tid från både skolan och fritids för att 

förmedla till barnen vad som gäller kring attityder och respekt oavsett i vilket rum,  i vilken situation och 

med vilken vuxen man befinner sig. Här är vi alla lika mycket värda, ung som gammal, lång som kort. 

Prata gärna lite hemma om det här också.  

 Vi vill påminna om att vi vill ha information om frånvaro eller ändrade tider med SMS till skolans/fritids 

mobiltelefon. Vi kollar alltid av den på morgonen, tfn nr är 072-058 37 52.  

 

Information från skolsköterskan: 

Skolsköterskan Emma har både mailadress och tfn nr på Kövra skolas hemsida. Är det något, kontakta 

henne direkt. Då har hon också möjlighet att ställa följdfrågor direkt så ni får den hjälp ni behöver. Hon 

kommer också att vara på skolan några dagar under höstterminen. Datum som nu är inplanerade: 

Torsdag 10/9 - Träffa åk 2 och mäta längd och vikt.  

Onsdag 7/10 – Preliminärt träffa elever i åk 2 och 5 och informera om årets vaccinationer.  

Onsdag 21/10  

Onsdag 11/11 – Hälsosamtal åk 4 i grupp 

Onsdag 25/11 – Individuella hälsosamtal åk 4 

Onsdag 9/12 – Träffa förskoleklassen hela förmiddagen.  

Med tanke på coronapandemin träffar Emma bara barnen vid de inplanerade träffarna. Inga vuxna.  

 

Emma, skolsköterska, har tfn nr 070-2429859. 

 

 

 



Detta händer  den närmaste tiden framöver: 

 3/9 Skolskogen på förmiddagen. Kläder efter väder. Man får gärna ta med fika, men inga 

sötsaker. Vi äter lunch på skolan.  

 16/9 Skoljoggen efter lunch. Mer information kommer när det närmar sig.  

 23/9 Skolfotografering - utomhus 

 Föräldramöte – blir det inte den här hösten! Som vi vet gäller ju restriktionerna kring 

coronapandemin fortfarande och det innebär att vi inte kan ha ett sedvanligt 

föräldramöte i höst. Vi kommer att skicka ut information klassvis med information om 

sådant vi brukar gå igenom på föräldramötet. Om ni har några funderingar eller frågor, 

hör av er till personalen. Kom ihåg att det ändå ska utses deltagare till 

föräldraföreningen, fundera på om du vill vara med själv, eller vem du vill se där! 

Personalen på skolan har en önskan om hjälp från er föräldrar. Vad det är de önskar 

hjälp med, tar vi när vi har årets föräldraförening.  Då återkommer jag till den gruppen 

specifikt!  

 V 38 börjar utvecklingssamtalen för klasserna 1-6. Inte heller utvecklingssamtalen ser ut 

som vanligt denna höst. De förbereds som vanligt, då ni får hem förra terminens 

omdömen samt frågor att förbereda tillsammans med era barn. Därefter kommer själva 

samtalen att genomföras med bara barnen, utan er föräldrar. Ni kommer att kunna 

maila lärarna med eventuella frågor och funderingar.  

 En sista lite ovanlig punkt: Titta igenom fickor! Personal har upptäckt att flera barn både 

plockar med sig saker hem i sina fickor och har med sig saker hemifrån i dessa fickor 

också, saker som de inte alls behöver ta med sig till skolan. Det kan vara bra att kolla 

med sina barn om de har hamstrat något från skolan som inte borde följa med hem!  

 

Ja här har vi kort och gott en liten presentation av vad september månad har att erbjuda! Ni når 

oss som alltid via mail och telefon! En vacker dag kan vi alla mötas igen!  

 

Sensommarhälsningar  

personalen på Kövra Byskola, genom Monica     


