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Hej! 

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

är snart avklarade. Barnen är väldigt duktiga på att ha utvecklingssamtal med bara läraren! Det känns 

roligt!  Det har varit en bra start på läsåret, trots corona som inneburit  lite extra sjukdom,  bland både 

barn och personal. Trots det har vi kunnat genomföra planerade aktiviteter, såsom en dag i skolskogen, 

ta skolfoto och genomföra skoljoggen.  Som ni säkert har sett på hemsidan sprang barnen 129, 5 km 

tillsammans trots både regn och hård blåst. Vilka kämpar!  4-6:orna har också haft teater med 

kulturskolans teatergrupp som vi har äran att få ha hos oss på tisdagar fram till lovet. Titta gärna på 

hemsidan, det finns bilder även från teatergruppen!  

  

                                  

 

Om knappt  en månad är det höstlov. Det innebär att ni som har barn på fritids behöver lämna in tider 

senast måndag den 5 oktober. Tänk också på att oktober innebär mer höstväder som kräver mer 

höstkläder! Mössa, vantar, täckkläder, ombyte. Finns det bra kläder så finns inget dåligt väder!  

Skolsköterskan Emma har varit hos oss och träffat åk 2. Än så länge är det oklart när hon kan börja 

vaccinera 2:or och 5:or men hon återkommer när det blir dags.  

Under oktober kommer Emma också till Kövra skola ett par gånger för att prata med 2-3:or och 4-6:or 

om identitet, kropp och livet som barn/ungdom.  



 

På tisdagar har vi i samråd med Ovikens taxi nu bestämt att våra 3-6:or åker med vanliga linjebussen till 

Myrviken och har slöjd. 5-6:orna gjorde det denna vecka och det gick jättebra! Nästa vecka gör vi det 

allihopa. Kolla en extra gång så alla har busskorten med sig.  

                                                               

 

Det börjar bli dags för er föräldrarepresentanter att sammanstråla! Rektor Monica kommer att höra av 

sig men först måste vi få klart med representanter från alla klasser. Som det ser ut just nu saknar vi 

representanter från förskoleklassen samt klass 3. I de andra klasserna hoppas vi att ni som är 

representanter vill sitta kvar! Om inte, måste ni höra av er. Föräldraföreningen kommer att få ett första 

mail och en första kontakt när vi har klart från alla klasser! 

 

 

Höstliga Hälsningar personalen på Kövra Byskola,  

genom Monica      


