
Välkomna till ett nytt läsår på Kövra byskola! 

Tänk att det är dags igen! Lärarna har varit igång ett par dagar nu och förberett för att kunna ta emot 

barnen på torsdag.  

Ia är tillbaka och kommer att ha hand om klass F-1 samt idrott och bild. I F-1 kommer det också att 

vara elevassistenter, Björn och Petra är kvar sedan i fjol, Carolin Aspenby kommer att börja i 

september. Erika Höggren är tillbaka som resurs och kommer dessutom att vara ansvarig för fritids. 

Marlene, Malin och Petra Näs kommer att ha hand om klass 2-3, där kommer Hanna Mattes-

Wikholm att vara elevassistent till en ny elev. Klass 4-6 har huvudsakligen Renée och Malin hand om, 

Petra N har engelska även detta läsåret. Slöjd har eleverna i Myrviken med Lars-Gunnar Pettersson 

och Ulrika Holm. B-språk är nytt för klass 6, de kommer att ha spanska på tisdagar med Carmen 

Morales här i Kövra. Läxläsningen med Marlene kommer i år att vara på tisdagar.  

Förskoleklassen kommer att gå i skolan klockan 8.15 - 12 måndagar till torsdagar, de är alltså lediga 

på fredagar. Åk 4-6 har långdag måndagar och torsdagar och slutar då 15.30. Klass 6 kommer 

dessutom att ha långdag på tisdagar.  

För de elever som önskar finns möjlighet att köpa mellanmål de dagarna för 100 kr per termin och 

dag. Betala till bankgiro 4126074 och märk betalningen med mellanmål och barnets namn. Det går 

naturligtvis bra att ha med sig eget mellanmål om man hellre vill det. De elever som är inskrivna i 

fritids behöver inte betala för mellanmålen då de ingår i fritidsavgiften.  

Alla föräldrar fick lämna in kontaktuppgifter förra läsåret. Jag vill att ni svarar med vändande mail 

med OK, eller skickar ändringar om ni vet med er att ni har det. Det blir ett sätt att kolla att vi har rätt 

mailadresser till alla, så jag tackar på förhand för hjälpen med det  Förskoleklassen kommer 

naturligtvis att få blanketterna hemskickade för att fylla i uppgifterna. 

Planering den kommande veckan: 

Torsdag 23 augusti SKOLSTART 8.15, förskoleklassen slutar 12 och övriga elever slutar 

14.00. Vi kommer att ha aktiviteter utomhus så ta med kläder efter 

väder! 

Tisdag 28 augusti   Heldag i skolskogen, alla elever från förskoleklass till åk 6 slutar kl 14. 

Viktigt med stövlar och kläder efter väder, regnkläder ska med, och 

ryggsäck att bära i. Eleverna kan ta med egen matsäck, men om ni vill 

beställa från skolan så går det också bra senast fredag.  

Skicka ett mail till rektor.kovra@gmail.com eller skicka sms till kökets 

telefon 072-058 37 53. 

Om det visar sej att det blir alltför regnigt på tisdag så tar vi utflykten på 

onsdag istället. Information om det blir ändring kommer på måndag. 

Tisdag 19 september  Föräldramöte klockan 18.30,  mer info om det i månadsbrevet 

Torsdag 6 september   Skolfotografering för skolan och förskolan 

 

 

Med vänliga hälsningar! 

Ia, Malin, Petra N, Marléne, Renée, Björn, Petra E, Hanna, Erika och Sonja 

mailto:rektor.kovra@gmail.com

