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Hej! 

 

Nu har vi arbetat oss igenom lite drygt två skolveckor av höstterminen 2021. Det känns riktigt bra i 

skolstarten! Läsåret inleddes första dagen med en uppstart av läsårets tema, Spillosoferna.  I 

tvärgrupper kommer barnen att jobba för hållbar utveckling och en hållbar värld på olika sätt. På fritids 

får barnen utveckla tankarna ännu mer genom temat Förebilder. 

     

Skolskjutsarna  fungerar ungefär som förra året. Vi åker med åk 1-6 till Myrvikens idrott och bad 

måndagar med skolskjuts.  På tisdagar åker åk 3-6 till Myrvikens slöjd med Länstrafikens buss 611. Det 

betyder att barnen MÅSTE ha busskort med sig. Här måste vi följa Länstrafikens regler och de är att alla 

måste ha busskort för att få åka med. Det händer varje vecka att medföljande personal måste betala för 

att barnen inte har busskort med sig. Det är inte ok för personalen att behöva lägga ut pengar, så därför 

kommer vi att börja fakturera de resor personalen får betala. Det är alltså jätteviktigt att ni kollar att 

barnen har med sig sina busskort!  

Information om frånvaro eller ändrade tider meddelas med SMS till skolans/fritids mobiltelefon. Vi 

kollar alltid av den på morgonen, tfn nr är 072-058 37 52.  

Även om vi kan läsa om att restriktionerna börjar lätta upp ute i samhället måste vi här och nu fortsätta 

att förhålla oss till pandemin. Alltså stanna hemma vid förkylningssymtom, testa sig och barnen, stanna 

hemma tills symtomen avtar, tvätta händer och lämna och hämta barn utomhus.  

Förra veckan hade Kövra Skolas Vänner årsmöte. En nyfiken förälder som inte hade varit med förut dök 

upp! Kul! Fler nyfikna föräldrar välkomnas till ägareföreningen! Information om föreningen (KSV) finns 

på hemsidan, Kovraskola.se.  Vår lilla skola behöver det engagemang vi kan få från er föräldrar, byn och 

övriga intresserade! De som sitter i styrelsen och Kövra skolas Vänner arbetar ideellt och det är viktigt 

för hela verksamheten att känna stödet från medlemmarna. Medlemsavgiften är 100 kr/person, 

300/familj, företag 500+. Alla intäkter från medlemmar och arrangemang blir trivselpengar till elever 

och personal. Betala med Swish 123 397 61 56 eller Bg 240-5934. Ange namn och adresss, gärna e-post.  

Vår nya rektor, Kia Westin fick ni ju träffa lite kort på vårt online-föräldramöte! Hon håller lite smått på 

att försöka sätta sig in i rollen. Den första oktober finns hon mer tid på skolan.  

I föräldraföreningen saknar vi nu representanter för åk 3 och 6. Känner du för att ställa upp? Maila till 

rektor.kovra@gmail.com. 

 



 

 

Detta händer  den närmaste tiden framöver: 

• 15/9 Skoljoggen efter lunch. 

• 16/9 Skolskogen 8.10 – 13.30. Kläder efter väder.  

• 24/9 Idrottens dag. Mer information kommer när det närmar sig.  

• 28/9 Skolfotografering – utomhus 

Ja här har vi kort och gott en liten presentation av vad september månad har i sina gömmor! Ni 

når oss som alltid via mail och telefon! En vacker dag kan vi alla mötas igen!  

 

Septemberhälsningar  

Monica Lekedal 

Rektor Kövra Byskola AB    


