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Förskola – Skola – Fritidshem

Då är hösterminen 2019 i full gång! Vi hoppas ni också njutit av
sommaren och är laddade med ny energi. Nu i september
händer det en hel del.
Här nedan finns en lite påminelse!

Vad händer
9/9 Fotografering Skabersjö kl. 8.30
10/9 Fotografering Ekomyran kl. 9.00
12/9 Skördefest skolan
12/9 Föräldramöte skolan kl.18.00
12/9 Skördefest Ekomyran
16/9 Föräldramöte Förskolan Skabersjö kl. 18.00
18-23/9 Lufsarnas fjällresa
18/9 Föräldramöte Ekomyran kl. 18.00
25/9 Bokskogen Knytte-lufs
2/10 Mulleträff på skolan kl. 9.00-14.00

Återbruka
Skolan söker efter ett ”utebord” i trä eller metall att servera mellanmålet
på. Allt av intresse! Maila eller prata med Ann

Vi börjar med några tillbakablickar från sommaren. Vi firade midsommar
inne på skolan tillsammans med förskolebarn och skolbarn. Efter sång
och dans kring midsommarstången, bjöds det på stafettlekar.
Förskolebarnen och skolbarnen blandades i olika lag och tävlad mot
varandra. Helt underbart att se hur väl skolbarnan hejar och peppar de
yngre barnen. Efteråt gick förskolebarnen tillbaka till förskolan för att äta
midsommarmat. Skolbarnen åt sin midsommarmat på skolan.

Här kommer lite sköna kommentarer från
Strövarnas läger i Skrylle, efter deras första
lägerdag, 28 maj 2019.
"Vi har haft det jättejättebra.
Det är roligt att vara på läger med sina kompisar.
Vi har haft jättemysigt, kul, jättebra.
Jobbigt att bära packningen.
Kul att leka här.
Det ska bli jättekul att sova över.
Mysigt med elden.
Det har varit bästa dagen ever.
Det har varit jätteroligt förutom att jag blev trött i
benen när vi gick.
Gott med hamburgare.
Myrstigen var jobbig, upp och ner och lång.
Godiset var det bästa."

God, enkel, snabb och linsig höstsoppa
1 gul lök
Olja
1 l vatten
1 grönsaksbuljongtärning
3 dl sköljda röda linser
3 medelstora potatisar
1 msk tomatpuré
2 msk citronsaft
Timjan, svartpeppar

Hacka löken, tärna potatisen och fräs det i oljan. Tillsätt efter ett par
minuter tomatpurén och fräs en liten stund till. Tillsätt vatten, linser och
buljong. Koka upp och låt sjuda ca 20 min. Smaka av med timjan, peppar
och citronsaft.

Smaklig spis! 😊

I vilken skog är det lättast att gå
vilse?
I en lövskog, för där ser man inte ett barr och där finns ingen kotte att fråga

STÖRVARNAS
TANKAR KRING SKOLSTART

Jag tycker att det har varit bra.
Det har varit roligt att börja ettan.
Jag tycker att det varit kul att leka.
Vi har lekt med fallskärmen.
Jag tycker att det är jätteroligt att börja i skolan. Det är kul att
leka på rasten.
Alla lektioner har varit bra.
Det var kul att börja.
Det bästa är nog att vi fått nya kompisar.
Det var roligt att leka ”Här kommer vi”.
Jag tyckte också om den leken.
Rasterna har varit bra.
Det känns bra på min nya skola. Det är roligt att jag fått nya
kompisar.
Det har varit roligt att börja ettan för man känner sig så stor.
Det är roligt att man lär sig läsa.
Det har varit roligt att skriva och läsa.
Det är roligt att klättra i skolans träd.
Vi har haft vänskapsdag.
Jag tycker om att gunga i korggungan.
Jag tycker att skolarbetet är jättebra.
Skolan är bara bäst.
Jag tycker att det har varit kul att få läsa.

Mullarnas första skogsdag!
Oj vad dom var taggade! En ny plats i skogen, att upptäcka. Alla hjälptes
åt att röja undan nässlor, så vi kunde komma fram till klätterträdet.
Skogsmulle hade lämnat ett brev till barnen. Skogsmulle önskade sig en
koja här i vår skog. Så, då satte vi igång att bygga en jättefin koja. Flera
barn var själva sugna på att övernatta. Vem vet, kanske just ni vill testa
Mulles koja!

”Från jorden till borden”
Ja, så lyder storknyttarnas och mullarnas gemensamma tema. Vi kicka
igång temat med att låta gräva upp polkabetorna i vårt egna
trädgårdsland. Med dom skulle vi göra picklad rödbeta. Vi följde ett
recept, vägde och mätte för att det skulle bli rätt. Men det vi inte visste
var att polkabetan inte allas är lika stark i färgen som en ”vanlig” rödbeta.
Tankarna med temat är att vi ska lära oss om var vår mat kommer ifrån,
vad den smakar, hur den låter när vi tuggar den. Nästa vecka hoppar vi
över till moroten, den kommer vi att jobba med i ca 4 veckor framöver.
Även den kommer att grävas upp ur vårt egna trädgårdsland.

Skördefest på skolan
Den 3/9 var det dags för skolans årliga skördefest. Det skördades,
skalades, hackades och klyftades potatis, zucchini, tomater,
rödbetor och päron; grödor som bjöd ledare och elever på en
fantastiskt god trerätterslunch. Skördefesten bjöd också på kulig
”bondekamp”. Tack alla fantastiska elever, ledare och kockar för ett
härligt samarbete! 😊

l

Meny skördefest 2019
Förrätt
Bruschetta med härodlade tomater och salvia

Huvudrätt
Timjansdoftande soppa gjord på härodlade grönsaker

Efterrätt
Smör- och honungsstekta härodlade päronklyftor med
lättvispad vaniljgrädde

KONTAKTUPPGIFTER
Mailadresser
Mathilda: mathilda@skabersjoskolan.se
Övriga ledare: fornamnefternamn@skabersjoskolan.se

Rektor och förskolechef
Mobil: 0734-22 04 04, 040-44 42 44 Mathilda Lindström
mathilda@skabersjoskolan.se
Ekomyran
Förskolan Skabersjö
Skolan i Skabersjö

0762-688438
0727-080444
040-444245

Förskolegrupp Ekomyran
Maja Ebbesen (Axel)
Katarina Larsson (Malte)

majaebbesen@hotmail.com
katarina_larssonx@hotmail.com

Förskolegrupp Skabersjö
Emma Anderberg (Hugo)
Elna Mattson (Gustav)
Linn Andrésen (Lycke)

emma@sqlsystems.se
elna.mattsson@telia.com
liinn.andresen@gmail.com

Skolgrupp Skabersjö
Lufsar/strövarförälder Mathilda Korman (Noah) mathildakorman@gmail.com
Lufsar/storströvarförälder Myriam Martin (Malin, Wilson)
myriam.martin@med.lu.se
Lufsar/storströvarförälder Mette Alban (Mathias J, Magnus) mettealban@gmail.com
Storströvarförälder Magdalena Almén (Liv)
magdalena.almen@hotmail.com
Ny rep. för F-klass

Gilla vår Facebooksida och få statusuppdateringar från Ekomyran och Skabersjö.
Sök I Ur och Skur Skabersjöskolan.(Var noga med versaler och gemener!)

