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Hej allihopa! 

Nästa vecka är det dags att välkomna alla barn tillbaka till Kövra Byskola. Vi hoppas ni haft sköna, lata, 

varma, roliga, innehållsrika dagar i sommar!  Och att ni längtar tillbaka till skolan nu, till oss och 

varandra! 

 

Skolan börjar på torsdag 25/8 kl 8.10     Då samlas vi ute och har en gemensam start ute på skolgården, 

innan vi går till resp klassrum. Föräldrar är välkomna att vara med ute, vi begränsar till F-klassens föräldrar 

då vi går till klassrummen.Alla elever har skoldag från 8.10-14.00 denna första dag. Det kommer att vara en 

del uteaktiviteter redan första dagen – så se över så att barnen har kläder efter alla väder och ombyten. 

Alla skoldagar startar 8.10. F-klassen är lediga på fredagar. 

Vi har tyvärr inte kunnat börja med vår schemaläggning än – det beror bl a på att vi väntar in våra 

tider/lektioner som kommer att vara i Myrviken (bad, idrott, slöjd, B-språk) och de är försenade. Så vi 

hoppas verkligen att schemat blir klart under nästa vecka, senast till skolstart. Ni får mera information så 

fort vi vet mera. 

Ni som har fritidsplats kommer att få ett separat utskick efter planeringsdagen på måndag, med mera 

information kring just fritids. 

Det kommer som förra året vara möjligt att köpa mellanmål för långdagarna till de barn som inte går på 

fritids. Information om det och anmälningsblankett kommer att lämnas ut kring skolstarten. 

Skicka gärna med en frukt, eller en smörgås el dylikt, för lite energipåfyllning under förmiddagarna. 

För alla bussbarn gäller att skolkortet ska vara med när man åker, och bälte ska sitta på i bussen. Påminn 

gärna barnen om det. 

 

När det gäller kläder och skor så är det väldigt bra om ni märker dem med barnens namn eller initialer. 

Då kan vi se till att de hamnar hos rätt barn när de kommer på avvägar. Det är också väldigt bra om 

barnen har inneskor, det blir lätt väldigt blöta och skitiga strumpor annars. 

Vi brukar ha Föräldramöte i början av läsåret, och det är inplanerat Onsdagen d 14e Sept kl. 18.00. Mer 

info kommer om det – så save the date! 

Glöm inte vår hemsida kovraskola.se ! 

 

 



Vi ser fram emot ett nytt läsår tillsammans och än en gång välkomna tillbaka på 

torsdag! 

Önskar rektor Kia och personalen på Kövra Byskola 

 

 


