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 Hej alla! 

 

En ny månad är här och sportlovet närmar sig. Vi får hoppas att det fina vintervädret håller i sig 

och att det kommer lite mer snö.  Skridskoisen är på gång och borde kunna användas från 

onsdag denna vecka.  

På bildningsnämndens möte torsdagen den 28 januari anställdes en ny föreståndare för Föglö 

grundskola. Hon heter Marika Eriksson och börjar sin tjänstgöring den 1 augusti. Välkommen 

Marika!  

Som många redan vet så har Kent Eriksson lämnat sitt vikariat här på skolan för nya 

utmaningar. Glädjande nog kommer han att vara kvar  som timlärare i bisyssla . Han kommer 

således att vara på skolan alla fredagar och vissa torsdagar. Han kommer att undervisa i historia i 

åk 7-9, musik 4-6 och 7-9 samt en idrottstimme i åk 4-6 (Emelie har den andra). Han fortsätter 

också som elevrådets handledande lärare. De torsdagar han inte är på plats kommer han att ha 

en lektion i historia på distans. (Med lärare i klassen förstås)  

Lycka till med ditt nya jobb, Kent! 

Måndag, onsdag och torsdag har vi en annan timlärare i bisyssla här på skolan.   

Hon heter Emelie Sölgén och har senast jobbat i Södersunda och Eckerö. Emelie är idrotts - och 

historielärare, men har som sagt jobbat en del som klasslärare. Emelie kommer att ha svenska, 

matematik, biologi/geografi, historia och religion i åk 5-6, religion i åk 3-4 samt idrott i åk 1-3, 

4-6 och tillvalsidrotten. Vi hoppas att Emelie skall trivas med oss! Emelie och Kent kommer att 

dela på klassföreståndarskapet i åk 5-6.  

På grund av detta är vi tvungna att ändra lite på schemat så att tisdag och onsdag byter plats. 

Så tisdagen får onsdagens schema och onsdagen får tisdagens schema. Hoppas att det inte ställer till 

det alltför mycket för er! 

Förutom det blir det ett par lektioner i åk 5-6 som byter plats, men det tar vi med eleverna. 

 

AKTUELLT: 

 Fredagen den 5 februari kommer Mia Hanström från Skunk  och håller en 

elevrådsutbildning kl. 9-11. 

 Onsdagen den 10 februari åker åk 3-4 till Mariebad och tandläkare. Elevernas skoldag 

slutar efter ankomst till Degerby, alltså kl. 13.45.  

 Fredagen den 12 februari kommer åk 7-9 att åka till Germundö och skida. Mer info till 

berörda. 

 V 8, 22-26 februari är det vinterlov som sig bör. 

  

Vårens 4H-tider är 16 mars, 13 april och 4 maj.  Mer info längre fram. 

     

Det var allt för denna gång! Nästa infoblad kommer vecka 10.   

      Ha det gott! /Siv 

 


