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      Hej! 

Till tisdagen förra veckan blev isen äntligen klar och vi kunde genomföra skridskoveckan om än lite 

försenade. Det var ett gäng lyckliga barn som åkte skridskor på alla lediga stunder  Vi hoppas att det 

lite kyligare vädret håller i sej, så att vi kan njuta av isen några veckor.  

 

V 9 kommer vi också att genomföra skidvecka om snön håller sej på plats. Vi börjar den veckan med en 

dag i Persåsbacken måndag 24/2. Vi behöver hjälp med liften då, finns det någon förälder som kan liften 

och som kan ställa upp den dagen? 

17/3 planerar vi årets alpina tur till Klövsjö, mer info om det kommer längre fram. 

En del utrustning finns att låna på skolan, men det kan bli problem med vissa storlekar. Vi saknar en del 

av skolans pjäxor, kolla gärna om det har kommit med några hem. Har ni urvuxna pjäxor så tar vi gärna 

emot dem på skolan. 

Vi påminner om att är det dags igen för skolDM i Persåsbacken 19/2. De som vill delta anmäler sej till 

Myrvikens skol-IF. Vi ser gärna att eleverna deltar, men kom ihåg att ni behöver ta ledigt från skolan i så 

fall, eftersom det inte är en skolaktivitet. Persåsbacken hälsar att de saknar det hembakta kaffebrödet 

som klass 4 eller 5 brukar sälja till förmån för sin klassresa. Är det något att ta tag i?  



Under föregående vecka genomfördes nationella prov i svenska för åk 6. From kommande vecka startar 

utvecklingssamtalen.  

Eleverna kommer att få en del kompledigheter för de kvällsaktiviteter man har/kommer att ha. 11/5 är 

eleverna komplediga för luciakvällen på kapellet. 5/6 är de lediga som kompensation för musikalen 

25/2. 

Vi vill också påminna om de förändringar vi har få fritids öppningar, eftersom förskolan ofta har så 

mycket tidiga barn. Lars tar emot tidiga fritidsbarn direkt på skolan, om inte ni har fått meddelande om 

att förskolan tar emot. Lars gör övertid för den extra tiden. Därför är det alltså extra viktigt att vi får in 

alla tider så tidigt som möjligt, och särskilt om man behöver omsorg före 7. Lika viktigt är att få in 

ändringar av tidiga lämningar så att vi inte behöver utnyttja övertiden i onödan. 

Fritidshemmets scheman sitter uppsatta på väggen vid trappen. Ta för vana att kolla vilka tider ni satt 

upp, och skicka ändringar hellre en gång för mycket än en gång för lite. Ändringar kan ni skicka på sms 

till skoltelefonen, 072-058 37 52.  

       

Detta händer framöver: 

v 7 start för utvecklingssamtal 

19/2  SkolDM i kälkåkning i Persåsbacken 

25/2  18.30 Klass 2-6 bjuder på musikal på Vigge bygdegård tillsammans med kulturskolan 

20/5  Studiedag för både skolans och fritidshemmets personal, fritids är alltså stängt den dagen 
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