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ons 1 Lov 

tors 2 Lov 

fre 3 Lov 

lör 4  

sön 5  

mån 6                                            v.45 

tis 7  

ons 8 

Idrottsprov: HLR och 

nödsituationer. 

 

Sista dag att lämna in 

eventuella rester och göra 

kompletteringar för att vi skall 

kunna bedöma materialet inför 

terminsbetyget. 

tors 9  

fre 10 Tyska: kapiteltest, kapitel 1-4 

lör 11  

sön 12  

mån 13                                             v.46 

tis 14 Matteprov: geometri del 1 

ons 15  

tors 16 Matteprov: geometri del 2 

fre 17 Spanska: skrivtest 

lör 18  

sön 19  

mån 20                                             v.47 

tis 21  

ons 22  

tors 23  

fre 24 

Svenska: boken Förföljaren 

skall vara utläst och samtliga 

frågesvar skall lämnas in. 

lör 25  

sön 26  

mån 27                                             v.48 

tis 28  

ons 29  

tors 30 
Engelska: deadline för storyline 

projektet ”Lost” 
 

Hej föräldrar i klass 8, 

 

Då går vi in november månad som inleds med 

ett välbehövligt lov. Vi hoppas få tillbaka 

pigga och glada elever på måndag.  

 

I november är inga övriga skolaktiviteter som  

t ex friluftsdagar inplanerade, utan det är fullt 

fokus på studierna inför terminsbetygen. 

Däremot är det skridskodag den 4/12, så det är 

en bra idé att plocka fram och slipa 

skridskorna.  

 

Nu har också eventuella betygsvarningar 

skickats hem. En varning skall inte ses som ett 

underkänt betyg, utan snarare som en 

påminnelse om att en större arbetsinsats är 

nödvändig. Vi vill också poängtera att även om 

man inte har fått någon betygsvarning nu, är 

det ingen garanti för att man får ett godkänt 

betyg, då alla arbetsområden för terminen ännu 

inte är avklarade och bedömda. Detta vill vi 

särskilt betona eftersom en del elever har 

slarvat med att hålla deadlines. För elever som 

vill ha extrahjälp finns läxhjälpen varje tisdag 

klockan 08:20-9:20. Prata gärna med era barn 

om vikten av att hålla deadlines och uppmuntra 

dem gärna till att gå på läxhjälpen.       

 

Vecka 45 är det teoretiskt idrottsprov om hjärt- 

och lungräddning, samt nödsituationer i vatten 

och på land. Instuderingsmaterial finns på 

Google Classroom. 

 

Den 14/11 är det matteprov. Annika har valt 

upp provet i två delar och på två dagar.    

Spanskagruppen har samma vecka på fredagen 

ett skrivprov som de kommer få möjligheter att 

träna till under lektionstid.  

 

Om ni har några frågor, så tveka inte på att 

höra av er! 

 

Vänliga hälsningar 

 

Annika och Alexander 
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