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Hej 
Nu har det gått nästan 2 veckor sedan 

skolstarten. Vi har haft en bra start och vi 

hoppas att det fortsätter så även framöver. Vi 

håller på att jobba in oss på schemat och 

märker redan nu ett par små ändringar som 

kommer att göras. Ni kommer att få hem nya 

scheman inom kort.  

 

Under veckorna 37-39 kommer vi att ha ”lära-

känna-samtal”. Eleverna kommer att få med 

sig lappar hem, där ni kan önska tider. 

 

Vi har också hunnit med ett bra föräldramöte, 

tack! Hela 20 av 22 elever var representerade, 

bra där. Jag sammanfattar lite kort i ett 

separat brev, vad vi pratade om.  

 

Vi har kommit igång med arbete och jobbar 

just nu bl a med: 

-Tal och positionssystemet i matte 

-Läsförståelse, brevskrivning mm i svenska 

-Skogen i biologi 

-Hörsel, decibel mm i musik 

 

Vi har en praktikant i klassen som kommer från 

Lärlingsgymnasiet. Han heter Osborn, är 17 år 

och kommer att vara hos oss under 3 

dagar/vecka under höstterminen, kul. 

 

På torsdag i nästa vecka ska lilla (åk4-6) 

skapandeprofilen åka med buss till Göteborg 

för att delta i en dans och 

koreografiworkshop, spännande. Vi kommer 

att åka abonnerade buss och vara borta 

under förmiddagen. De elever som har 

idrottsprofil kommer att vara kvar med 

pedagoger i klassrummet denna gång. Deras 

tur kommer vid annat tillfälle. 

 

Ang. idrottsprofilen så har en sen ändring skett. 

De kommer att vara på Sjövallen fram till 

höstlovet (se deras separata mail). För frågor 

gällande det, maila Johan, Erik eller Daniel. 

 

Måndag den 9/9 springer vi Skoljoggen. Det är 

på klassens idrottspass, så de har ingen vanlig 

idrott. De slutar när de kommit i mål (ungefär i 

vanlig tid). De elever som är på fritids efteråt 

får duscha på skolan, övriga duschar hemma. 

 

           Hälsningar Lena (Lena.r@ahlaforsfriaskola.se) 
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