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Hoppas ni har haft ett avkopplande sportlov. Nu kavlar vi upp ärmarna och jobbar vidare med skolarbetet. Skolarbetet för åk 7-9 fortsätter som distansundervisning 1.3-12.3. Vi följer det vanliga schemat och eleverna undervisas online. Lunchtiden ändras för högstadiet. Alla har lunch kl 10.30–
11.05 under distansundervisningen. Luncher vecka 9 för åk 7-9 kan häm-

Längre fram:
V 11 utvecklingssamtal
25.3 Läsfest på distans för åk 4-6, och
läsNATT på skolan
för åk 4-6!
26.3 Läsfest för åk 9,
på distans.
2.4-5.4 PÅSKLOV
12.4 4H pyssel

tas vid köksingången mellan kl 12-14.30 på TISDAG 2.3. Meddela mig,
Malena 040 53 89949, senast måndag om ni önskar lunch från skolan.
Påminner alla elever i åk 1-6 om att noga följa de hygiendirektiv som vi har,
d.v.s. tvätta händerna NOGGRANT, hosta och nys i armvecket och stanna
hemma vid förkylningssymptom! Lärarna kommer i större utsträckning att
använda munskydd i skolan, men eleverna behöver i nuläget inte använda
munskydd.
Skolhälsovårdare Iréne är på plats i regel alla torsdagar från kl 9-11.30.

På gång framöver

Prov och förhör:
5.3 matte 8
11.3 shk 9
(osäkert om dessa blir
av, p g a distansundervisningen, men lärarna
informerar)

Fredag 5.3 Skolkurator Emmi är på plats.
Onsdagen 10.3 har åk 4-6 KIVA lektioner kl 11.05-12.45.
Onsdagen 10.3 får vi också eventuellt besök av polisen kl 13.
Fredag 12.3 lektion 2 deltar åk 3-6 i en workshop på distans med Rädda Barnen. Den
handlar om internets vett och etikett.
Måndag 15.3 är det 4H pyssel kl 13-14.45 för åk 1-6.Kan komma att bli inställt p g a co-

Måndagen 15.3

ronaläget.

Meny
Vecka 9
Måndag: pasta Alfredo
Tisdag: spansk maträtt
Onsdag: köttgryta
Torsdag: broccolisoppa
Fredag: italiensk maträtt

Nästa skolinfo
utkommer

Vecka 10
Måndag: chorizogratäng
Tisdag: köttsoppa
Onsdag: pulled pork
Torsdag: tacolåda
Fredag: brittisk maträtt

Kan bli förändringar i menyn p.g.a. distansundervisningen!

