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Hej allihopa! 

Nu är det snart dags att välkomna alla barn tillbaka till Kövra byskola. Vi hoppas ni haft sköna, lata, 

varma, roliga, innehållsrika dagar i sommar!  Och att ni längtar tillbaka till skolan nu, till oss och 

varandra! 

 

Skolan börjar nästa torsdag 22/8 kl 8.10 och första dagen kommer förskoleklassen sluta till lunch, och 

övriga går slutar 14. 

Vi vill dela lite information så här till skolstart. Nästa månadsbrev kommer när skolan börjat, då blir det 

lite mer information om vad som händer första tiden på skolan. 

Vi kommer att ha ny starttid på morgnarna, 8.10 istället för 8.15. Det innebär att de barn som kommer 

med bussen 8 går direkt in på skolan. Sluttid kommer att variera lite. Förskoleklassen går måndag – 

torsdag, till 12, förutom tisdag då de går till 12.45. Klass 1 går som längst till 13.45. Klass 2-3 går till 

13.45/14, utom fredag då de går till 12.50. Klass 6 får tre långdagar till 15.40, 4-5 får långdag tisdag och 

varannan måndag. Det kommer att vara möjligt för barnen från Oviken att åka hem med bussen 13.45, 

åtminstone vissa dagar. Scheman kommer att delas ut första dagen.  

Det kommer fortfarande vara möjligt att köpa mellanmål för långdagarna till de barn som inte går på 

fritids. Information om det och anmälningsblankett  kommer också att lämnas ut tillsammans med 

schema första skoldagen. 

Vi välkomnar några nya barn till skolan, Arne i förskoleklassen förutom Anton, Alfred, Ebbe och Cornelia 

som redan gått på förskolan här, Greta och Louise i åk 2, Thea i åk 3 och Frida i åk 4. 

Ia kommer som vanligt att ta hand om klass F-1, samt idrott och bild. Amanda jobbar vidare som resurs i 

den klassen. Malin kommer fortsatt att ha all matematik, samt NO och teknik. Marlene kommer att ta 

hand om klass 2-3, och Renée klass 4-6, på övriga lektioner. Hanna kommer att vara resurs i klass 4-6. 

Petra kommer att fortsätta med engelska i klass 4-6, men kommer också att läsa till specialpedagog. Det 

skulle kunna bli ändringar i det upplägget under hösten, men då får ni ny information om det. Marlene 

kommer dessutom att ha hand om B-språk (tyska) och hem-och konsumentkunskap för årskurs 6.   

Kom ihåg att det finns information att hämta på vår hemsida kovraskola.se 



På fritids kommer Erika jobba, tillsammans med Hanna, Amanda och Marlene, samt Lars på morgnarna. 

Det är ny frukosttid, det kommer att bli 7.45. Vi kommer inte att ha någon rastvärd på morgnarna, utan 

Lars (och Amanda) tar emot de barn som kommer före 8 nere på fritids. Alla barn som kommer före 8 

ska alltså gå ner till fritids. 

Föräldrar till barn som åker skoltaxi tar själva kontakt med Oviken taxi för att stämma av vilka som ska 

åka taxi och när. De som bara åker linjebuss behöver inte ta någon kontakt. För alla bussbarn gäller att 

skolkortet ska vara med när man åker, och bälte ska sitta på i bussen. Påminn gärna barnen om det. 

 

När det gäller kläder och skor så är det väldigt bra om ni märker dem med barnens namn eller initialer. 

Då kan vi se till att de hamnar hos rätt barn när de kommer på avvägar (och det gör dom, vi har tvättat 

ett berg med kvarglömda kläder i sommar, för att skicka vidare till Röda korset). I stora hallen finns en 

tvättkorg där vi sparar kvarglömda kläder ett tag, kolla där om ni saknar nåt. Det är också väldigt bra om 

barnen har inneskor, det blir lätt väldigt blöta och skitiga strumpor annars. 

Vi kommer att bjuda in till föräldramöte så snart som möjligt i höst. Kom ihåg att vi väljer nya (eller 

väljer om) representanter till föräldraföreningen på det mötet. Det är en viktig grupp för rektor att bolla 

frågor med och vara kontaktyta mot klasserna t ex inför olika evenemang. Eftersom vi är en fristående 

skola och bildades ur ett engagemang från bygden och föräldrarna, så är det engagemanget oerhört 

viktigt för att Kövra byskola ska utvecklas och leva vidare. Fundera på om du tycker det skulle vara kul 

att hjälpa till med det! 

Vi ser  fram emot ett nytt läsår tillsammans och än en gång välkomna tillbaka 

nästa torsdag! 

Önskar rektor Sonja och personalen på Kövra byskola 

 


