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Hej! 

 

Nu har vi redan avverkat de första två veckorna av höstterminen 2019. Det känns som en bra skolstart 

så långt! Här kommer lite information så här i början på terminen  

Under sommaren har några föräldrar gjort bra insatser för skolan. Tanja har ordnat med länge önskade 

anslagstavlor i skolskogarna, och Mattias J har ordnat vedförvaring, och grävt ur och förberett 

längdhoppsgropen. Ett hjärtligt tack till er och de som hjälpt till från oss alla på skolan!!  

     

 

Så här vid skolstart brukar huvudlössen dyka upp igen. Kolla gärna igenom barnens hår och tala om för 

oss om ni hittar löss hos någon i familjen. Då försöker vi samarbeta för att motverka spridning av de 

otrevliga krypen. 

 

 

Magsjuka är också nåt som brukar dyka upp när barnen kommer ihop igen. Vi vill påminna om att det är 

viktigt att hålla barnen hemma vid magsjuka, minst 48 timmar efter sista symptomen. Om vi hjälps åt 

kanske vi sliper återuppleva fjolårets eländiga magsjukeepidemi som höll på i flera månader!  

Skolskjutsarna fungerar t.v. som förra året. Jag kommer att ha återkoppling med Oviken taxi om hur det 

funkat hittills och var det finns problem, och även med Marlen Forseth som är kommunens samordnare. 



Hör av er till mej om det är nåt problem, annars kommunicerar ni som tidigare direkt med taxi. Kom ihåg 

att busskorten alltid ska vara med, och att det är lag på att använda bälten i bussarna, för barnens 

säkerhet! 

Vi har inte fått något besked om att badet i Myrviken har öppnat ännu. Ni kommer att få information 

om när det är dags att skicka med badkläder. Annars har alla idrott i Kövra jämna veckor och 4-6 idrott i 

Myrviken udda veckor på måndagar. 

Fritidshemmet har utökat öppettiden till 17, om det är barn senare än det så går vi över med dem till 

förskolan, precis som tidigare. Den fritidspersonal som stänger har arbetstid till 17.15, för att kunna se 

till att det är städat och låst, eller om någon förälder råkar bli lite försenad. Men om ni märker att ni inte 

kan hämta till 17 så hör av er så att vi kan kolla med förskolan om det är ok att det kommer extra barn. 

Vi har ett väldigt slimmat schema, så det kan innebära att någon måste arbeta övertid. 

Jag vill också 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, telefonnr är 072-058 37 52.  

Skolsköterskan har skickat denna hälsning till er föräldrar: 

Detta läsår kommer det bli förändringar gällande min närvaro på skolorna. Jag kommer att läsa 

slutdelen av vidareutbildningen inriktning skolsköterska. Under höstterminen kommer jag göra praktik 

under vecka 45-48 och under vårterminen kommer jag göra magisteruppsatsen. Detta innebär att jag 

kommer ha väldigt begränsad tid. Så i år blir det en begränsad och lite svårbokad skolsköterska ni har att 

göra med, men till nästa läsår 20/21 kommer ni däremot ha en fullärd skolsköterska med mer tid och 

massa ny kunskap! 

Datum som nu är inplanerade: 

1/10 Vaccinationer elever i åk 2 samt flickor åk 5. Jag och skolsköterska Emilia kommer till skolorna. Jag 

kommer att skicka ut medgivandeblanketter till föräldrar per post som ska fyllas i och skickas tillbaka till 

mig per post. 

15/10 har jag planerat in för att genomföra hälsosamtal med åk 4 

Den dagen kommer jag att vara på skolan hela dagen, så om elever som inte går i åk 4 vill träffa mig så 

går det jättebra, men prio dessa dagar är att hinna med hälsosamtalen 

Med vänlig hälsning Emma, skolsköterska. Tel 070-2429859 

 

  



Detta händer framöver: 

 5/9 Skoljoggen efter fm rasten 

 10/9 Föräldramöte Kl 18.30, alltså på tisdag till veckan. Vi passar på i samband med det 

att lägga ut kvarglömda kläder. De kommer att ligga framme den veckan, barnen 

kommer att få möjlighet att titta igenom dem och ni kan titta på kvällen. Det som är 

kvar sen kommer vi att skicka vidare. 

Kom ihåg att det ska utses deltagare till föräldraföreningen, fundera på om du vill vara 

med själv, eller vem du vill se där! 

 V 38 börjar utvecklingssamtalen för klasserna 1-6 

 24/9 åker vi på fjällvandring i Arådalen, om det är riktigt uselt väder har vi 26/9 som 

reservdag 

 25/9 blir det skolfotografering även i år med Maria&Anna  

 

 

 

 

Höstliga Hälsningar personalen på Kövra Byskola,  

genom Sonja      


