
Månadsbrev februari 2019          Kövra 190211 

      Hej! 

Nu har vi kommit in i vabruari, vilket har märkts de två senaste veckorna. Det har varit många sjuka, 

både barn och personal. Nu hoppas vi att alla får hålla sej friska framöver! 

Det har varit lite problem att få till isbanan, pga vattentillgången. Därför fick vi snabbt byta från 

skridskovecka till skidvecka, som jag skrev om i fredags. Det blir förmodligen skridskovecka nästa vecka 

istället. Vi åker skidor alla dagar den här veckan: 

Tisdag  4-6 åker ca 11.00, F-3 åker 13.30,  

Onsdag  2-3 åker 8.15, F-1 åker ca 9, 4-6 åker 13.00 

Torsdag   4-6 åker 10.15, 1-3 åker på idrotten 10.45 

Fredag  4-6 åker 8.15, 1-3 åker 10.15 

Den här veckan har vi byte av långdag för 4-6:an. Hittills har det varit måndagar, nu är det torsdagar 

istället. På måndagar kan de som inte ska vara kvar på fritids åka direkt hem efter idrotten i Myrviken. 

På torsdagar åker de istället tillbaka till Kövra efter slöjden och fortsätter skoldagen. 

Jag vill påminna om mellanmålspengar. De som inte har plats på fritids har möjlighet att få mellanmål på 

skolan långdagarna. Det kostar 100 kr per dag och termin, alltså 200 kr om man vill ha mellanmål båda 

långdagarna (eller 300 för 3 dagar). Betala till bankgiro 412-6074 och märk betalningen med mellanmål 

och barnets namn. 

Idag har jag skickat ut brev om Skolenkäten. Det är Skolinspektionen som genomför den vartannat år. 

Jag har missat den tidigare, så i brevet står det att svar kan lämnas 21/1 – 15/2. Men ni har ändå den här 

veckan på er, så jag hoppas att så många som möjligt tar chansen att tycka till. Man loggar in med den 

kod som finns överst i brevet, obs att det är olika enkäter för förskoleklass och grundskola. Klass 5 får 

också vara med och svara, det gör de på skoltid. 

På torsdag är det Alla hjärtans dag. Det kan vara trevligt och mysigt, men det kan också vara en dag för 

uteslutning och sårade känslor. Om barnen vill ge varandra presenter eller blommor så ber vi er att ni 

håller det till fritiden, alltså varken på skolan eller i bussen. 

 

 

  



Detta händer framöver:  

Utvecklingssamtalen är igång, det ska ni ha fått brev om hem. Förskoleklassen har sina samtal senare i 

vår. 

Onsdag 13/2 Biblioteksdag, kom ihåg att skicka med böcker som finns hemma 

  18.30 Föräldrar i klasserna F – 2 är välkomna på föreställningen Skapa(r)glädje, se             

                             bifogad inbjudan 

v 8, 18-22/2  Skridskovecka    

19/2   Skolsköterskan på plats  

26/2  Skidåkning i Persåsen, mer info om det kommer 

 
Hälsningar personalen på Kövra Byskola genom Sonja      


