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Hej! 

Hoppas allt är bra där hemma! 

Nu är hösten här och barnen behöver ha kläder 

efter väder! Eleverna är ute, så gott som alla raster, 

så förutom regnkläder, är ett ombyte bra att ha 

hängande på sin plats. 

 

Alla lära-känna-samtal är nu klara och de allra 

flesta trivs bra i klassen och med att gå på 

mellanstadiet. Det som framkommit är att det kan 

vara lite högljutt i pojkarnas omklädningsrum vid 

idrotten. Prata med era barn om detta är ni snälla. 

Det är inga speciella som höjer rösterna utan de 

hjälps åt allihop.  

 

Händer i oktober:  

I dag, måndag, har de tagit enskilda foton och 

imorgon, får de som vill, ta syskonfoto. Då behöver 

man anmäla det till Thore, så vi vet hur många det 

blir och vilken tid. 

 

På onsdag kommer folktandvården och 

flourlackar elevernas tänder samt har information 

om munhälsan för oss i åk 4 och 7. 

 

Onsdag den 18:e ser vi 9:ornas Songcontest i 

Medborgarhuset.  

 

Onsdag den 25:e är det friluftsdag. Mer 

information kommer närmare. 

 

Fredag den 27:e är det dags för simning i 

Skepplanda. Detta kommer ske på profiltiden med 

profilpersonalen. 

 

Detta är vad jag vet i nuläget. Kommer det mer 

schemabrytande aktiviteter kommer separat info. 

 

Vad jobbar vi då med i de olika ämnena? 

Ma – additions- och subtraktionsalgoritmer samt 

problemlösning. 

No – Skogens invånare som rovdjur och bytesdjur 

Sv – Spökdikter på rim, alfabetisk ordning mm 

So – Familjen, människan i samhället. 

 

Från och med fredag 6/10 kommer de att ha 

multiplikationstabeller i läxa. Dessa läxor kommer 

liksom engelskan,  att vara från fredag till fredag. 

Skriftliga läxförhör kommer att ske varje fredag. 

 
  Hösthälsningar Lena 

 

 

 

 

 


