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Hej alla! 

I skrivande stund känns det som om våren kommit på riktigt! Solen skiner och det är varmt ute. 

En annan sak att glädjas åt är att åk 7-9 sen i måndags är tillbaka i skolan. 

Det känns bra. Eftersom tandläkarbesöket för deras del var inställt så hoppade vi också över 

simningen som skulle varit den 23 mars,  men jag hoppas att vi kan få en ny chans längre fram i 

vår. 

Åtgärderna som vidtagits för att göra det så tryggt som möjligt i skolan fick ni ett tidigare mail. 

Nu närmar sig påsklovet , men vi har en del på agendan innan dess. 

Enkäten Hälsa i skolan pågår. Åk 4 och 5 har gjort den och åk 8-9 fyller i enkäten i april. 

Målsmän till berörda elever har fått information om enkäten. 

 

Aktuellt: 

 Torsdagen den 25 mars kl. 09.00 kommer åk 5-6 att ta del av femmornas läsfest inom 

ramen för Mariehamns litteraturdagar. Den sker förstås digitalt och eleverna kommer att 

få träffa författarna Dan Höjer, Karin Erlandsson och Frans Erlandsson. 

 Fredagen den 26 mars kl. 12 är det dags för Skratch, prisfest för åk 9. (Hela högstadiet 

får vara med). De kommer då att få träffa författaren Axel Åhman, som är en del av 

humorgrupen KAJ. Programvärd är bibliotekarie Anna Eklund. 

           Mer info om dessa arrangemang och författarna hittar ni på  www.litteraturdagarna.ax 

 Tisdagen den 30 mars  står simning och tandläkarbesök på schemat för åk 5-6. Maria 

Boström åker med och berörda har fått info om tider mm. 

 Torsdagen den 1 april,  skärtorsdagen, ser schemat ut som följer: 

 Åk 1-6   9-13 (ingen förändring alltså)  Åk 7-9   8-12 

 Fredag 2 april-måndag 5 april har vi påsklov. 

 Fredag den 9 april åker åk 1-2 och simmar. 

 Tisdag den 13 april är det 4H.  

           Åk 3-4 13.10-15.00 

           Åk 5-6 14.00-16.00 

           Tillfället som skulle ha varit 16 mars flyttas till 18 maj. 

 Onsdag den 14 april kommer, om läget då tillåter, Johan Karrento till skolan och leder 

ett projekt med temat demokrati med film. Skunk arrangerar. 

 Vecka 16, 19 april-23 april, har åk 9 sin sista PRAO-vecka. Åk 8 kommer att ha två 

PRAO-dagar samma vecka, to-fre 22-23 april, helst inom kommunen.  

 Fredagen den 30 april har vi UNICEF-rundan på agendan. Heja heja! 

 Det var allt för denna gång. Nästa infoblad kommer senast vecka 18.  

 

 Jag vill önska er en riktigt glad påsk!   Mvh Siv 


