
 

Stråtjära/Holmsvedens  
Hem & Skola förening 

 

Sommarlov – AÄntligen! 

Vi på Hem & Skola tackar för detta läsår. 
För stöd, engagemang, trevliga möten och aktiviteter med barn, föräldrar, 
personal mfl. Nu hoppas vi att alla barn, föräldrar, lärare och övriga medarbetare  
på skolan får en skön och härlig sommar fram till skolstarten den 22 augusti 

Vi önskar även Lycka till och på återseende till alla 7 st sexor som tar steget upp i högstadiet 
Kom ihåg att Stråtjära skola ÄGER! 
 
Och klasslärare Erika samt rektor Åsa-Lena som går vidare till nya äventyr till hösten. 

Tackar även Veronica Johansson som såg till att det blev skolresa för 3-6 an även i år. 
Hoppas någon annan förälder kan hjälpa till att föra traditionen vidare nästa termin. 

Lite information om vad som komma skall för de elever som är på 
skolan under läsåret 2016/2017 
 
Vi planerar ännu en gång att ha ett marknadsstånd med både på Westendagen den 27 augusti samt 
Marknadsdagen i skog den 3 september. Då detta var så lyckat och barnen tyckte det var så kul. Vi 
har bla köpt in Paviljong, uteleksaker, bollar för dessa pengar från förra året mm 

Ingen kiosk dock men ett bord och partytält lär vi väl kunna ordna 

Tanken är att vi satsar på hemproducerade varor, miniloppis samt lotteri. 

Alla barnen/föräldrar får till uppdrag att ta med varor som är hemproducerat, tex Potatis, grönsaker, 
hembakat bröd, bullar, kakor,  honung,  sylt, saft, tvålar, ljus, stickat, svamp, marmelad, bär och ägg 
med mera. Bla MUNKAR och KOLA var storsäljare i somras så ett tips är att göra dubbelsats, då 
det är två marknadsdagar. Lotteriet, har vi en lottring med 300 lotter  samt ett ”chokladhjul” och 
försöker få in priser från sponsorer o andra som vill hjälpa till, samt att prisbordet består av våra 
”hemgjorda” varor.  

Loppisdelen håller vi oss till barnböcker och DVD filmer, har ni något hemma till skänkes är det bra! 

Det behövs även frivilliga att ta ett pass bakom borden dessa dagar, barn sam vuxna är välkomna. 
Även utexaminerade elever är välkomna som funktionärer 

Tycker ni detta är en urdålig idé, hör av er isf och kom med förslag på andra aktiviteter. 
Är detta en bra idé, så kör vi! Meddela gärna era tankar på 070-33 96 588, Ulrika eller 
https://www.facebook.com/StratjaraSkola 
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