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Hej allihopa!  

Vi närmar oss påsken med stormsteg och månadsbrevet kan inte låta bli att bli skrivet! April månad 

inleds nämligen med påskhelgen. På skärtorsdagen kommer eleverna att både ha vanliga lektioner, men 

också jobba i sina tvärgrupper och sedan göra lite påskaktiviteter. Därefter blir det ett förhoppningsvis 

härligt påsklov vecka 14.  

Den 12 april drar skolan igång igen och då är det verkligen gegga-moja tiden som är här. Ni som har barn 

på fritids, se till att barnen har med galonkläder och hela vattentäta stövlar. Ta också ett samtal med era 

barn om just galonkläder. När personalen säger till så måste galonkläderna på, utan att det ska bli en 

kamp om det. Även om barnen säger att de inte leker i vatten och gegga, så kan de inte att stå emot, det 

kan vi lova!  

De yngsta barnen är längst upp i huset. Vi har i personalen pratat brandsäkerhet  och vill med den 

anledningen att barnen längst upp ska ha inneskor/tofflor i klassrummet. De har en lång väg ner för 

spiraltrappan vid eventuellt brandlarm.  

Barnen behöver också ha gymnastikskor! De som har aktiviteter och idrott i vår gympasal behöver 

gymnastikskor på fötterna.  

Vi kommer att inskola 5-åringarna inför skolstarten i höst, bara vi rådgjort med Smittskydd hur vi ska gå 

till väga. Vi har ju fortfarande en pandemi med snabb spridning av viruset och vi måste, måste, måste 

vara jättenoga att covidtesta och stanna hemma. Är man lite hängig en dag och åker hem. Testa! Det är 

lurigt! Vi har just haft en familj som suttit i karantän där ett äldre syskon testats positivt, men ingen i 

övriga familjen. Alla mår dessutom bra och är utan symtom, t o m det äldre syskonet.  Så minsta lilla 

aning om symtom, testa, stanna hemma tills provet är negativt och man är symtomfri och kan återvända 

till skolan.  

 

 



 

I skolan har åk 6 just avklarat ersättningsproven för nationella proven i engelska. Innan april månad är 

slut har de också gjort dessa prov i matte.  Åk 3 börjar med sina ordinare nationellla prov i matte och 

svenska efter påsklovet.  

Skolsköterskan kommer till oss för hälsosamtal och vaccinationer. Kuratorn kommer till oss för lite 

vänskapssamtal i några grupper. Skolbiblioteket håller oss med härliga läsupplevelser. Värdefulla 

corona-anpassade besök.  

Den här veckan hade vi ett föräldramöte online för första gången. Det gick ju jättebra, och alla hade 

kameror och mikrofoner avstängda för säkerhets skull.  Jag pratade kort om EHT teamet, presenterade 

mig, några av personalen som vi misstänker att ni kanske aldrig sett presenterade sig också. Tyvärr 

spelades det korta mötet inte in. För er som fortfarande inte vet hur jag som rektor ser ut, har jag därför 

varit ut och fotat mig själv här ute i soliga Kövra, så ni får se mig på bild här i slutet av brevet.  

Föräldraföreningen skulle enligt planen ha haft sitt första möte efter föräldramötet i veckan, men vi 

måste återkomma om ett möte efter påsk så alla kan vara med. Jag kommer att föreslå en kväll i vecka 

15.  

Jag, rektor, kommer nu att vara ledig i två veckor, vecka 13 och 14.  

Under vecka 13 går Renée in som tillförordnad rektor. Hon nås på mail: renee.eklund@zonline.se.  

Under vecka 14, påsklovet,  är väldigt få barn på fritids så vid behov, får ni kontakta fritids direkt via 

fritidstelefonen.  

Med hopp om en april med finfint aprilväder!    

  

Monica Lekedal 

Rektor Kövra Byskola    
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