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Hej!  

Så har vi då avverkat drygt en månad av terminen. Verksamheten är i full gång och höstlovet 

närmar sig. 

En storm har vi redan hunnit vara med om, och jag hoppas att det inte ställde till det alltför 

mycket för er då vi stängde skolan. Efter alla kraftiga varningar och uppmaning om att inte 

gå ut på torsdagsförmiddagen tyckte vi att det var säkrast för eleverna att stanna hemma. 

En hel del förkylningar är på gång och flera elever har varit sjuka och tvungna att stanna 

hemma. Det är fortfarande viktigt att stanna hemma en symtomfri dag. Vi måste alla 

fortsättningsvis hjälpas åt att stoppa smittspridningen. 

Simtiderna kom efter senaste infoblad och åk 3-4 och 5-6 har redan simmat. Högstadiet 

simmar den 24 november. Gällande åk 1-2 se under aktuellt. 

Föräldramöten är på gång. Åk 1-2 höll sitt den 22 september, åk 7-9 har möte den 24 

september och åk 3-4 den 30 september. Åk 5-6 har föräldramöte senare då Kent kommit 

tillbaka från föräldraledigheten. 

Aktuellt: 

 Torsdagen den 24 september är det skolfotografering, vilket meddelades redan i 

senaste infoblad.  

 Tisdagen den 29 september utlyses skolfred här på skolan och vid samma tillfälle 

utdelas medaljerna från skolmästerskapen i friidrott som ägde rum den 11 september. 

 Torsdagen den 1 oktober åker Anna med åk 7-9 på studiebesök till Ålands 

konstmuseum och jakten Alanta i Sjökvarteret i Mariehamn. Vanlig lektion kl. 8-9. 

 Torsdagen den 1 oktober besöker 4h skolan. Först är det naturstig för lågstadiet och 

sedan 4H-pysel utomhus kl. 13-14.30 för åk 3-6. De elever som inte åker hem med 

skolbilarna kl 13 behöver meddela skolbilschaufförerna. 

 Torsdagen den 8 oktober besöker Fältarna skolan. Direktivet är nu sådant att de får 

komma till skolor om de inte samma dag besöker andra skolor. 

 Torsdag 15 oktober-fredag 16 oktober är det dags för höstlov. 

 Fredagen den 23 oktober åker åk 1-2 till Folkhälsans allaktivitetshus och simmar. 

 

 

 Det var allt för denna gång. Nästa infoblad kommer vecka 44. 

 

 Ha det bra till dess! 

      Mvh Siv 


