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      Hej! 

Tänk så fort det går, mer än halva höstterminen redan avverkad. Jag tycker det var alldeles nyss 

vi hissade flaggan och hälsade barnen välkomna till ett nytt läsår! Skolans och fritidshemmets 

verksamhet tuffar på. Utvecklingssamtalen pågår, och snart är det dags för höstens nationella prov för 

3:or och 6:or. Vi har haft en del oro i flera elevgrupper, men tycker att det har lugnat ner sej nu. 

Arbetsron i klasserna är bra, och det framkommer också på klassråd och elevråd. 

Vi har en ny vikarier på skolan/fritids, Hanna Mårtén och Rebecca Näslund. Hanna jobbar även fast på 

fritids på måndag eftermiddagar. Men vi behöver fler timvikarier, så om ni vet någon som skulle vara 

lämplig så be dom höra av sej! 

Vi vill påminna om att barnen inte bör ha egna leksaker med sej till skolan, då det är risk att de går 

sönder eller försvinner, och det blir lätt konflikter runt dessa.  

Nu har det blivit kallare igen (även om vi får nån sån där ljuvlig varm dag av och till) och vi bråkar om 

kläder ibland. Vi vill ju att barnen ska hålla sej varma och torra. För att det ska vara tydligt vad som gäller 

har personalen fattat ett beslut om att upp tom klass 2 bestämmer de vuxna hur mycket barnen ska klä 

på sej innan de går ut, för att slippa tjafsa. Och så en liten påminnelse igen…snälla märk kläderna så de 

kan hitta tillbaka till sina ägare när de kommer vilse  

                                                                    

 

Löss har hittats igen, så håll koll på kalufserna så vi kan hålla dom (lössen) i schack 

 

En annan sak det tjafsas om är tydligen bälte i bussen! Vi kräver att barnen har bälte på sej när vi åker 

bussen, inte för att bara vara jobbiga utan för att vi är rädda om dom. Snälla prata med barnen om 

skyddet man har av bältet, och att om det finns så ska man också använda det och få större möjlighet att 

klara sej om nåt skulle hända. 



                                         

Så här står det på Transportstyrelsens hemsida: 

När du åker buss 

Alla busspassagerare som är äldre än tre år ska sitta på en plats med bilbälte om en sådan plats är 
tillgänglig, och ska använda bältet. I det fall det finns särskilda skyddsanordningar för barn under 3 år 
tillgängliga på bussen bör denna användas. 
  
I de fall det inte finns någon sittplats med bälte tillgänglig, är det tillåtet att stå i bussen om den är 
godkänd för stående passagerare. Vid lokala transporter i tättbebyggda områden får en annan plats 
användas, även om det finns sittplatser med bälte tillgängliga. 

Informationskrav i bussar i beställningstrafik och i linjetrafik med få stopp 

Bussresenärer ska informeras om att de ska använda bälte under resan. Det är bussens förare, annan 
ombordpersonal, ledsagare eller den som utsetts till ledare för en grupp som är ansvariga för att 
information lämnas. Informationen kan lämnas genom direkta utrop, men även genom förinspelade 
meddelanden. Transportstyrelsen råder ombordpersonal, ledsagare eller gruppledare att komma överens 
med föraren om hur informationsskyldigheten ska uppfyllas. 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/I-fordonet/Baltesregler/ 

Fritidshemmet har planeringsdag 19/10 på fm, men vi har inte stängt. Hanna kommer att ta hand om de 

förskoleklasselever som behöver vara på fritids. Däremot kommer även fritids att vara stängt den 7/1 

när både skolan och förskolan har stängt för studiedag/planeringsdag. 

Jag vill också påminna igen om att skola/fritids numera har en mobiltelefon. Vi kollar av den på 

morgonen, men det är inte alltid det syns om vi har meddelande på telefonsvararen, så för att info ska 

gå fram är det säkrast att skicka ett SMS, telefonnr är 072-058 37 52. För er som har barn som kommer 

före 7, och alltså går till förskolan skicka meddelande även till förskolans telefon 072-058 37 54 eller 55 

       

Detta händer framöver: 

Lov v 44, skolans personal har studiedagar måndag – onsdag.  

Nationellt prov svenska muntligt v 46 

Nationellt prov matte, muntligt, v 47 20 nov 

Nationellt prov engelska, muntligt v 48 27 nov 

Klass 4 har hälsosamtal med skolsköterskan v 47 21 nov  

Friluftsdag i kultur för åk 3-6 tisdag 13/11 kl 10-14 

 
Höstliga Hälsningar personalen på Kövra Byskola,  
                                                             genom Sonja      

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/I-fordonet/Baltesregler/

