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Hej alla! 

Vi traskar vidare i höstmörkret, det ser inte ut att bli en vit lillajul i alla fall...  

Vi närmar oss Lucia och julfest och övningarna är i full gång. 

Vad beträffar Lucia och julfest blir det i år p g a rådande situation annorlunda än vi är vana vid. 

Luciafirande och julfest kommer att gå av stapeln fredagen den 18 december kl 9-13, och då endast 
för skolans elever och personal. Årets Lucia heter Linn Hellström. 

Aktuellt: 

 V. 49 har åk 9 sin första PRAO-vecka. Lycka till! 

 Måndagen den 30 november är det dagsverke för åk 6-8. pengarna går i år till 
diskrimineringsarbete i Nepal: 

 Dagsverke rf:s kampanj Rätten att vara jag behandlar diskriminering som unga möter. 

 Nepalesiska ungdomar delar i kampanjen. 

 Fredagen den 4 december får eleverna i åk 1-6 sina betyg för höstterminen 2020. 

 Tisdagen den 8 december åker åk 9 på yrkesmässa till Ålands yrkesgymnasium.  

 Onsdagen den 9 december är det dags för 4H igen, samma tider som senast, och då  skall det 
julpysslas. Berörda klasser har fått info tidigare. 

 Torsdagen den 10 december kl. 09.45 är det ”lucköppning” här på skolan. Mer info om Föglö 
hembygdsförenings julkalender kommer  i Föglöbladet. 

 Fredagen den 11 december kommer en liten Lucia-grupp att gå till Annagårdens innergård 
och lussa. (Utomhus) 

 Måndagen den 7 december börjar vår nya vikarierande kock här på skolan. 

          Hon heter Monika Engblom och kommer närmast från Lemlands grundskola där hon  

          jobbat i många år. Välkommen Monika! Hoppas du skall trivas med oss. 

 Torsdagen den 17 december får vi avnjuta årets julbord. 

 Fredagen den 18 december har vi Lucia-och julfest. Se ovan. 

 Måndagen den 21 december är det vanlig skoldag med inslag av lite julpyssel. 

 Tisdagen den 22 december har vi kommit fram till terminens sista skoldag och samtliga 
elever börjar kl. 9 och slutar kl. 12. På programmet står betygsutdelning för åk 7-9, polonaise 
mm.    

 Ha en trevlig lillajul! 

Det var allt för denna gång! Nästa infoblad kommer vecka 51. 

        Siv 

            


