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I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan
Förskola – Skola – Fritidshem

Vad händer
4/9 Föräldramöte skolan kl 18.00
5/9 Skördefest förskolan Skabersjö
10/9 Fotografering Skabersjö kl 8.30
11/9 Fotografering Ekomyran kl 9.00
13/9 Skördefest Ekomyran
13-14/9 Lufsarläger
18/9 Föräldramöte Förskolan Skabersjö kl 18.00
19/9 Föräldramöte Ekomyran kl 18.00
20-21/9 Storströvarläger
26/9 Gemensam skogsdag i bokskogen, knytte-lufsare
3/10 Mulle och strövarträff på skolan

Blomkålssoppa
de lux
Sidan 10

Kickoff 2018
Inför varje terminstart har vi som tradition att åka på kickoff med
hela personalstyrkan. I år var det lite extra speciellt då vi firar 20
år! Styrelsen hade kokat ihopa en resa till Krakow med guidad
tur i de judiska kvarterena samt ett besök till Auschwitz. Trots
den tragiska historien hade vi en fantastisk rolig,
energiladdande resa med en otrolig team känsla som kommer
hålla hela hösten-18. Vi passade även på att tacka Mathilda för
sina 20 år som anställd, ledare, rektor och kollega.

Vi söker
Skabersjö förskola önskar sig
 Barrometer
 Pump (luftmadrass pump)
 Tyger
 Köksredskap i metall

Midsommar i Skabersjö

Inskolning av nya F klassare.
Vi samlades på morgonen i trädgårdslandet och körde en
presentationsrunda. Vi gick igenom faddergrupperna så de
”gamla” eleverna kunde ha lite koll på sina nya klasskompisar.
Efter samlingen lekte vi en lek som heter bläckfisken. Den
tyckte de var jätterolig så vi fick köra den ett par gånger innan
de fick springa iväg på rast. Efter rasten samlades vi inne i
klassrummet för att äta vår medhavda förmiddagsfika och
lyssna på Kråke besöker skolan. Mätta i magen satte vi igång
med att klippa ut händer i färgat papper till vårt fina träd. Tiden
går fort och snart var det dags att gå ner och äta lunch.
Efter middagsrasten fick faddergrupperna tillsammans bygga ett
bo till ”Kalle kastanj”. Innan alla gick hem för dagen delades det
ut en liten sommarläxa till alla barnen.

Dagen gick väldigt fort och det var jätteroligt att träffa alla de
nya eleverna. Ser fram emot en härlig höst med alla nya
äventyr vi skall ge oss ut på.

Sommarläger på Marietorp
I början av augusti åkte fritids på läger till Ystad. 22 elever och
fyra ledare följde med från skolan. Vi hade härliga dagar och
vädret var mestadels lika varmt som det varit tidigare under
sommaren, så det blev många besök vid strand och bad i hav.
Däremellan lektes det mycket dunkgömme, letades ”bomber”,
lekte andra lekar, spelades spel, mystes (tyvärr inte runt någon
eld pga eldförbudet) och skrattades och snackades. Vi hade
härliga dagar och härliga bad med glada barn! Tack för ett
härligt läger Marietorp!

På väg till havet. Handdukstorkning mellan baden, Marietorp.

Barkbåtsbygge inför race i Nybroån.

Barkbåtsrace med två vinnare som utgång, en massa hejande
och skratt.

Fika mellan baden

Diskning

Sista dagen fick vi känna på vädrets makter i form av ösregn
och åska. Då drog vi oss inomhus och avslutade lägret med
marängsviss, popcorn och chips.

Så här kan det se ut en helt vanlig dag.
Mathilda morgonpratar med Leah.

Blomkålssoppa de lux (3-4 pers)
2 schalottenlökar
500 g blomkål
100 g potatis
½ dl vitt vin
6 dl vatten
2 dl vispgrädde
1 ½ msk grönsaksfond el 2 buljongtärningar
1 dl riven parmesanost (ca 30 g)
Till servering
1-2 tsk tryffelolja (om man vill, jag tycker det förstör )
Skala och skär löken i kvartar. Dela och skär blomkålen i
små bitar. Skala och skär potatisen i cm-stora bitar. Fräs
lök, blomkål och potatis i olja/smör i 2 min. Tillsätt
vinet och låta koka in i ca 1 min. Häll i vatten, grädde
och buljong. Koka ca 15 min tills grönsakerna är mjuka.
Rör då och då. Mixa soppan släp med stavmixer. Tillsätt
osten och rör tills den har smält. Smaka av med ½ tsk
salt och 1 krm peppar. Droppa ev. över tryffelolja, men
var försiktig då den lätt tar över.

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
Ekomyran
Förskolan Skabersjö
Skolan i Skabersjö

mathilda@skabersjoskolan.se

0762-688438
0727-080444
040-444245

Förskolegrupp Ekomyran
Maja Ebbensen (Måns)
Katarina Larsson (Malte)

majaebbesen@hotmail.com
katarina_larsson.hotmail.com

Förskolegrupp Skabersjö
Emma Anderberg (Ellen och Hugo)
Elna Mattson (Rebecka och Gustav)
Ny medlem!

emma@sqlsystems.se
elna.mattsson@telia.com

Skolgrupp Skabersjö
Lufsarrförälder Christine Persson (Teo)
christine@wasabi-inredning.se
Lufsar/strövarförälder Mathilda Korman (Noah) mathildakorman@gmail.com
Ströv/storströvarförälder Myriam Martin (Malin, Wilson)
myriam.martin@med.lu.se
Ströv/storströvarförälder Mette Alban (Mathias J, Magnus) mettealban@gmail.com
Storströvarförälder Magdalena Almén (liv)
magdalena.almen@hotmail.com

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

