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      Hej! 

Så fort tiden går när man når maj, nu är det bara 16 skoldagar kvar innan sommarlovet! Ännu ett läsår 

snart lagt till handlingarna. Vi njuter av värmen som kommit tillbaka så smått efter den senaste tidens 

iskyla. Vi har haft lite problem med intrimningen av den nya värmepannan (bergvärme) så det har varit 

minst sagt skiftande temperatur på skolan. Hoppas vi snart får en lösning på det! 

Det närmar sej alltså skolavslutning. Vi vill att barnen tar hem kläder och saker från sina hyllor till dess. 

Skolan storstädas varje sommar, och det är lättare om det inte finns saker kvar. Skicka med barnen en 

större påse eller väska sista veckan så att de kan packa med sej saker hem. Kom gärna in på skolan och 

ta en titt om ni hittar några kläder som tillhör er i mängden med omärkta, kvarlämnade kläder.  

När det gäller fritids så var det Fritidshemmens dag igår. I år valde vi att bara fira den med barnen. Ni 

föräldrar hälsas istället välkomna till fritidshemmets avslutningsdag 11/6 från kl 14 och framåt. Mer info 

om det kommer till de föräldrar som har barn på fritidshemmet. 

Kom ihåg att meddela om barnen ska vara på fritidshemmet  fredag 14/6. Skolan har ju slutat då, men 

fritids har öppet. Däremot är fritids stängt måndag 17/6, då personalen har en 

planerings/utvärderingsdag. 

 

Kom ihåg att ta en titt in på skolans hemsida ibland, där delar vi med oss mer av sånt som händer på 

skolan och fritids. Ni kan också hitta alla månadsbreven där  

 

 

Jag vill påminna om att det har kommit upp ett önskemål från barnen om 

att få äta älgstek någon gång på skolan. Att köpa älgkött från grossisten blir 

väldigt dyrt. Finns det någon som kan hjälpa oss att köpa älgkött lokalt? Vi 

behöver ca 10 kg, och det måste vara besiktat. 

 

 

Detta händer framöver: 

21/5 Elevråd 

28-29/5 Hajk för F-3 

31/5 Lovdag Kristi Himmelsfärd, fritidshemmet är öppet vid behov 

3/6  Studiedag, barnen är lediga , fritidshemmet är öppet vid behov 

4-5/6 Hajk för 4-6 

5/6 Möte för föräldraföreningen och Kövra skolas vänner 

7/6 Barn och personal är komplediga för hajken, fritidshemmet är öppet vid behov 

13/6 Traditionell skolavslutning på kapellet 

17/6 Studiedag för fritidshemmet, fritidshemmet är alltså stängt 



Läsårstider för nästa läsår: 

ht 2019-08-22 - 2019-12-18 
 

Höstlov vecka 44 

Jullov 19 dec - 6 jan 

vt 2020-01-07 - 2020-06-12 
 

Studiedag 7 jan* 

Sportlov Vecka 10 

Påsklov Vecka 16 

Studiedag 20 maj* 

Studiedag 22 maj 

* Eftersom datum för nationella prov inte är fastställda kommande år kan studiedagar 

behöva justeras vid senare nämndsbeslut. 

 

 

Hälsningar från personalen på Kövra skola 

genom Sonja 


