
Månadsbrev mars 2021      Kövra 28 februari 2021   

 

Hej därhemma!  

Nu är vi framme vid den officiella vårvintern! Mars, välkommen! Vi börjar första veckan på skolan med 

en skidvecka. Barnen åker skidor varje dag! På onsdag har vi alla en heldag i Persåsbacken! Ni har redan 

fått hem information om den dagen. På torsdag åker vi lilla Vasaloppet på skolan. Sen tar vi en veckas 

sportlov! Vi hoppas på fint sportlovsväder vecka 10!  

Efter sportlovet deltar åk 4 i en världsomfattande läsförståelseundersökning. Spännande, tycker både 

elever och personal! Åk 3 börjar med sina Nationella prov i svenska och matte och åk 6 gör 

ersättningsprov för Nationella proven, i engelska.  

Vi har beslutat oss för att ställa in fjällturen vi hade planerat till Gräftåvallen pga säkerhetsskäl. Dels har 

det varit stor lavinrisk i området pga all snö och nu alla plusgrader. Dels känner vi att vi gärna åker ett 

annat år när de som vill av er föräldrar kan följa med. Ju fler desto bättre bemanning och säkerhet.  

Innan nästa månadsbrev har vi först kommit fram till ett påsklov också. Den 1 april är på skärtorsdagen. 

Det är alltså bara tre veckor mellan sport och påsklov. Vecka 14 är det påsklov.  

I övrigt rullar det på som vanligt och vi har lektioner två gånger i veckan i Myrviken för berörda elever. 

Det är fortfarande några elever varje resa som inte har busskort med sig. Det är assistenterna som då 

har fått betala barnens bussbiljetter. Titta en extra sväng alla nu så att ditt barn har med sig busskortet! .  

Det har kommit några önskemål om att ha ett stort föräldramöte online, för att vi ska få se varandra, 

föräldrar och personal.  Mot mitten/slutet av mars kommer jag ut med en inbjudan till föräldramöte 

online. Det blir mycket kort och med syftet att ni och vi ska få ansikten på varandra. När vi i den stora 

gruppen sagt hej och hej då, vill jag ha kvar representanterna för föräldraföreningen för ett litet möte !  

    l  

Med vänlig hälsning     Monica Lekedal, Rektor Kövra Byskola A 


