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Hej alla! 

Hoppas att ni alla har det bra därute. Efter några dagar med typiskt ”aprilväder ” har solen 

kommit tillbaka. Vi närmar oss maj månad med stormsteg och i sedvanlig ordning kommer vi 

att ha UNICEF-rundan fredagen den 30 april. 

Det utlovas korvgrillning och mjöd och munkar från köket. Det ser vi fram emot!  

I veckan som gick hade åk 3-6 Rädda barnen på digitalt besök med Barnens Internet.  

Vi har nu fått igång Wilma och alla föräldrar borde ha fått inloggningsuppgifter  och ett 

instruktionsbrev. Hör av er vid problem. 

Jag kommer att skicka infobladet både via Wilma och e-post tills vi ser att alla är med. 

 

Aktuellt: 

 Fredagen den 30 april går UNICEF-rundan av stapeln. Samtliga elever slutar kl 13.00 den 

dagen. 

 Tisdagen den 4 maj är det dags för 4H igen.  

 Samma dag, tisdagen den 4 maj, åker åk 7-9 till Mariebad och simmar. På samma resa 

besöker de också tandläkaren och Ungdomshuset Boost. 
Ungdomshuset Boost finns till för att stöda ungdomar på deras väg till studier, arbete och 
sysselsättning. Boost är ett samverkanshus där flera olika myndigheter och organisationer finns 
representerade. Ungdomshuset Boost är dock som namnet säger i första hand ungdomarnas eget 
hus där de alltid skall känna att möjligheterna ligger öppna. 

 Fredagen den 7 maj kl 9-10.30 hålls ett gemensamt elevrådsmöte med alla 

skärgårdselever. 

 Tisdagen den 11 maj har lärarna studiedag med övriga skärgården. Samtliga elever slutar 

kl 13. 00. 

 Onsdagen den 12 maj har vi en temadag med Föglö hembygdsförening. Den blev 

framflyttad från förra våren och nu hoppas vi verkligen att inget kommer i vägen. 

          Temat är maritimt och vi kommer att besöka Ålands sjöfartsmuseum och museifartyget        

           Pommern. Temadagen pågår 9-13.45 för åk 1-2 och 9-15 för övriga, (inkl. transporter). 

 Torsdagen den 13 maj infaller Kristi himmelsfärd och i samband med det är vi lediga 

fredagen den 14 maj. 

 Tisdagen den 18 maj kommer Kadi från 4H igen. 

 

Så småningom börjar vi planera skolavslutningen som är den 8 juni. Troligen blir det samma 

koncept som ifjol, att vi är ute med begränsad publik. Återkommer till det. 

 

Nästa infoblad kommer vecka 21. 

 

   Till dess, ha det gott! Glada vappen!  /Siv 

      


