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Aktuellt

Skolinfo

Längre fram:

Mars 2017

Enkäten Hälsa i skolan 2017 kommer att genomföras för åk 4-5 i mars månad och åk 8-9
i april månad. Den är landsomfattande. Också vårdnadshavarna till eleverna i åk 4-5
ombeds delta. Skickar hem extra papper om det.
Eftersom vi har startat en blogg, där vi gärna vill dela med oss av vad vi gör i skolan, vill
vi samtidigt uppdatera oss om vårdnadshavarnas samtycke till filmning och fotografering
i skolan och publicering på nätet. En blankett om det skickas hem.

4.4 Besök av Ökiva som träffar
åk 3-6
5.4 Temadag om
mångkultur
14-17.4 PÅSKLOV
25.4 Inskrivning
och uppflyttardag
26.4 4H

Vi fortsätter projektet ”lite extra läsning” i skolan. Åk 3-9 läser en kvart om dagen på skoltid. Åk 3-4 har dessutom uppdraget att läsa (åtminstone) en kvart om dagen hemma
också. Roliga nyheter är att bibliotekets statistik visar att utlåningen bland barn/ unga
ökade under 2016 och vi hoppas att utlåningen ökar ännu mer under 2017 :) Bra jobbat!
På kommande framöver:


Onsdagen 15.3 är det 4H kl 15-17.



Kurator Johanna är i skolan onsdagen 15.3 och torsdag 16.3 samt därpå följande
onsdag och torsdag (22-23.3). Följande gång blir 12.4.



Fredagen den 17.3 blir det KIVAlektioner för åk 7-8.



Utvecklingssamtalen drar igång v 12. Klassföreståndarna skickar hem tider.



Måndag 20.3 lektion 6 genomförs enkäten Hälsa i skola med åk 5.



Torsdagen 23.3 får vi besök av SKUNKs Rebecca Mattsson, som kommer att
träffa elevrådet. Eleverna i åk 3-9 kommer att få testa på ett spel som handlar om

Prov och förhör:
13.3 eng presentation
åk 8-9
15.3 ty åk 5
16.3 svenska åk 7-9
21.3 fy åk 9
22.3 ma 7, fi 8
24.3 fy 7

demokrati och respekt. Efter skolan blir det Spel med Skunk för den som är intresserad, för åk 6-9.


Fredagen 24.3 drar åk 9 iväg på Litteraturfest med Gudrun till Mariehamn.



Måndag 27.3 åker åk 5-6 och Marja på Litteraturfest till Mariehamn. De kommer
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att besöka Mariebad också.

Vecka 11

Meny

Måndag: raggmunk m bacon
Tisdag: stekt sik m remouladsås
Onsdag: gulasch på karré m ris
Torsdag: indisk linssoppa m kokos
Fredag: fyllda pannkakor

Vecka 12
Måndag: risgrynsgröt
Tisdag: korvburgare
Onsda: Restfest
Torsdag: kycklingssopps m nudlar
Fredag: lasagne

