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Hej! 

Drygt halva höstterminen har passerat och 

skolarbetet löper på som planerat. Det är oerhört 

roligt att se att så många elever väljer att gå till 

studieverkstan på onsdagar för att göra sina läxor 

eller fördjupa sig i ett arbete. Det har lett till att 

vi har utökat personalstyrkan där för att försöka 

möta upp behoven. 

 

Adressfolder 

Fotofirman som skolan anlitar, Quickpix4u, 

håller på att trycka upp adressfoldrar som alla 

elever kommer få hem när de är klara. I foldern 

finns kontaktuppgifter till alla elever på skolan 

samt en del annan information. 

 

Personal 

Alexander är en ny medarbetare på fritids som 

börjar på måndag. Han kommer arbeta 

eftermiddagstid på måndagar, onsdagar och 

torsdagar. 

Freja är vår egen vikarie. Under skoldagen 

hjälper hon till där hon bäst behövs utifrån ev 

frånvaro i personalgruppen. På eftermiddagarna 

är hon på fritids. 

I slutet av oktober kommer Ulrika tillbaka efter 

föräldraledighet. 

 

Skolrådet 

Onsdagen den 22/11 kl 15.30-17.00 träffas 

skolrådet för första gången det här läsåret. 

Datum för kommande möten är 17/1, 7/3 och 

25/4. Följande representanter har anmält sitt 

intresse: 

FA Sara Ekvall/Marcus Klippel 

1B Tomas Sibbmark 

1B Disa Hammarlöf 

3B Tove Västibacken 

5 Lars Hylander 

Du som ännu inte har anmält dig är varmt 

välkommen att göra det. Hör av dig till 

klassläraren eller direkt till mig.  

 

Buss-slingan 

Det är förbjudet att köra in i buss-slingan för att 

lämna och hämta barn. Den skylt som tidigare 

satt vid infarten togs bort i somras i samband  

 

 

 

med Trafikverkets markarbeten. En ny skylt ska 

sättas upp inom kort. 

 

Gamla skolhuset 

Gamla skolan är nu snart färdigmålad. Det som 

återstår är fönsterrenovering av vissa fönster i 

matsalsdelen. Jag vet ännu inte vad kommunen 

har för planer för gamla skolhuset eller för vår 

skolas framtid.  

 

Disco för alla elever  

Fredagen den 10/11 anordnar föräldraföreningen 

GUSF det mycket uppskattade discot i 

Österledskyrkans lokaler. De återkommer med 

mer info. 

 

Matsedeln i mobilen 

Genom att ladda ner en webb-app kan du se 

måltiderna direkt i mobilen. Appen visar vilken 

mat som serveras i veckan och kommande 

veckor. 

Gör så här för att ladda ner webb-appen 

1. Öppna webbläsaren på din mobil 

2. Skriv in adressen: mpi.mashie.se/app 

3. Spara appen som Bokmärke eller Genväg på 

hemskärmen 

4. Sök fram den meny du är intresserad av 

5. Tryck på stjärnan för att spara menyn som 

favorit 

Oktober/november 

3/10 Elevråd 

30/10 Studiedag, fritids stängt! 

31/10-3/11 Höstlov, fritids öppet. 

10/11 Disco på Österledskyrkan 

14/11 Elevråd 

22/11 Skolråd 
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