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Hej! 

Nu är det redan oktober imorgon, och vi börjar komma långt in på höstterminen! Utvecklingssamtalen 

pågår, och är snart avklarade, och det är knappt en månad till höstlovet. Det har varit en riktigt bra start 

på läsåret, med bra stämning och bra arbetsro.  

                                

 

Imorgon tisdag kommer Emma, skolsköterskan, till oss och vaccinerar elever i klass 2, samt flickor i  

klass 5. De som ska vaccineras ska ha skickat medgivandeblanketter till Emma. 

Den 15/10 kommer Emma också till Kövra skola för att ha hälsosamtal med årskurs fyra. Föräldrar som 

önskar delta är välkomna, men man måste inte delta. 

På onsdag fm kommer vi att köra en Spröjte pinn-turnering, som Kövra skolas vänner bjudit in till. 

Segrande lag kommer att få ett pris, som innebär att man får ordna en överraskning för hela skolan  

Det har varit lite oklarheter runt skolbussarna. Som ni fick mail om så ändrade Länstrafiken på buss 611 

och 612, så att 611 inte åker upp mot Kvitsle-Mo längre. Man hänvisar de som åker till och från Mo-

Kvitsle till buss 612. Det innebär att det inte längre är möjligt att ta sej ända hem för elever som vill åka 

kl 14 måndag, tisdag eller torsdag. De dagarna går den skjutsen på eftermiddagarna först 15.56 från 

Kövra. Onsdagar och fredagar är det bara möjligt att åka hem kl 14.16. Vi som friskola har inte 

automatiskt tillgång till kommunens skolskjutsar annat än där det går att ordna med linjetrafik, eller där 

det finns plats i kommunens skolskjutsar. Vi får heller ingen ersättning för att ordna skolskjuts.  

                                                               

Nästa vecka är Lars på semester, och då kommer Magdalena Burlin att laga maten hos oss.  

Sonja åker också på semester nästa vecka, och blir borta i tre veckor! Om det är någon akut fråga som 

inte kan vänta, så kontakta Renée.  

 

  



Detta händer framöver: 

1/10 Vaccination klass 2 och 5 

2/10 Matråd kl 8.15 

          Spröjte pinn-turnering kl 10 

15/10 Hälsosamtal klass 4 

17/10 Bibliotek 

V 44 28/10 – 2/11 är det höstlov för eleverna. 

Ni som har barn på fritids kommer att få hem lappar för att lämna tider för lovet. 

Föräldraföreningen kommer att få inbjudan till  ett första möte veckan efter höstlovet! 

 

 

Höstliga Hälsningar personalen på Kövra Byskola,  

genom Sonja      


