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      Hej! 

I veckan  som gick hade vi en ny rolig upplevelse på skolan, personal från Kulturskolan kom till oss och 

anordnade en "kulturfriluftsdag". Under dagen fick eleverna i åk 3-6 prova på de kulturella 

uttrycksformerna dans, teater, sång och instrumentspel. Titta gärna på hemsidan (om du inte redan 

gjort det) för härliga bilder!    

I fredags gjorde fritidshemmets yngre elever ett sedan länge utlovat besök hemma hos Sonja, med lunch 

i grillkåtan. Det var populärt, särskilt att få grilla marschmallows  De äldre fritidsbarnen tyckte det här 

var orättvist, men de ska också få möjlighet om de vill. På onsdagar har vi numera möjlighet att erbjuda 

de äldre fritidsbarnen egen verksamhet, så det skulle kunna vara ett tillfälle. 

 

Annars pågår nationella prov i 6:an, svenska är avklarat, matte blir det nu på tisdag och engelska veckan 

därpå.                                                   

Klass 4 skulle ha haft hälsosamtal 21/11, men pga att vi inte fått till en lösning för journalerna ännu, så 

måste det vänta. Det är också därför synundersökning inte är genomfört, om ni undrar. Det är inte 

Emmas (skolsköterskans) fel. Vi kan inte använda kommunens journalsystem och försöker nu få köpa en 

egen del av det molnet. Det har stött på svårigheter, vi hoppas kunna lösa det så snart som möjligt. 

Emma kommer ändå på onsdag 21/11.            



Rektor genomför intervjuer med slumpvis utvalda elever två gånger per år. Nu är det dags för 

höstterminens omgång. Vi använder resultaten som en del av vårt systematiska kvalitetsarbete, en av 

utvärderingarna på hur skolan fungerar. Eleverna sitter inne med den närmaste kunskapen om det.                             

Skola/fritids mobiltelefon kollar vi av på morgonen, men det är inte alltid det syns om vi har meddelande 

på telefonsvararen, så för att info ska gå fram är det säkrast att skicka ett SMS.  

Telefonnr är 072-058 37 52. För er som har barn som kommer före 7, och alltså går till förskolan skicka 

meddelande även till förskolans telefon 072-058 37 54 eller 55      

  

Detta händer framöver: 

Nationellt prov matte, muntligt, v 47 20 nov 

Nationellt prov engelska, muntligt v 48 27 nov 

Läsprojektet v 46-48  

20/11  Musikteaterföreställning för föräldrar åk 4 18.30 

21/11 Elevråd 9.30  

  Skolsköterskan har tjej/killsamtal med 5-6 

23/11   Återläsning, de elever som ska vara kvar får separat meddelande om det 

13/12  Luciakväll 18.30 

19/12  Julavslutning 

7/1  Studiedag för både skolans och fritidshemmets personal, fritids är alltså stängt den dagen 

v 3-7  Skapande skola med Kulturskolan åk F-2 

 
               Hälsningar personalen på Kövra Byskola,  
                                                             genom Sonja      


