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ons 1 HÖSTLOV 

tors 2 HÖSTLOV 

fre 3 HÖSTLOV 

lör 4  

sön 5  

mån 6                                            v.45 

tis 7 vi besöker Lödöse museum 

ons 8 
multiplikationstabellerna, 

idrott, musik/slöjd 

tors 9 idrott 

fre 10 profil 

lör 11  

sön 12  

mån 13                                             v.46 

tis 14  

ons 15 matteläxa, idrott, musik/slöjd 

tors 16 idrott 

fre 17 engelskaläxa, profil 

lör 18  

sön 19  

mån 20                                             v.47 

tis 21  

ons 22 matteläxa, idrott, musik/slöjd 

tors 23 idrott 

fre 24 engelskaläxa, profil 

lör 25  

sön 26  

mån 27                                             v.48 

tis 28 Besök av Lisa  

ons 29 matteläxa, idrott, musik/slöjd 

tors 30 idrott 

 

 

 

 

 

Hej! 

Nu är höstrusket här och det första jag vill 

påminna om är att vi är ute på rasterna och att 

era barn behöver kläder efter väder. 

 

I skolan arbetar vi på och vi har en positiv 

trend med hög arbetsmoral och ett stort 

ansvarstagande.  

 

Från och med nu kommer Anders bara att vara 

med klassen på idrottslektionerna och under en 

rast. 

 

Den 7 november kommer klassen att åka till 

Lödöse museum. Vi kommer att bli guidade 

men även få möjlighet att titta runt på egen 

hand. Vi äter lunch när vi kommer tillbaka 

men skicka gärna med en frukt. Efter detta 

besök avslutar vi medeltiden och börjar istället 

arbeta med samhällskunskap. 

 

Vi har avslutat NO-temat från frö till frö och 

kommer efter lovet att börja med ett nytt 

arbete. 

 

Den 8 november kommer eleverna ännu en 

gång att få chansen att visa att de nu kan 

multiplikationstabellerna. 

 

Den 28 november får klassen besök och här 

kommer lite information från gästen: 

Hej, jag heter Lisa och är mamma till Elna. 

Jag har märkt att det mest naturliga i världen 

ibland kan bli pinsamt. Till exempel hur våra 

kroppar förändras, att ha mens och att kissa 

på sig kan vara svårt att prata med någon om. 

Jag önskar att det var lättare att prata om de 

här sakerna och att ingen ska behöva skämmas 

för något helt naturligt. Därför är jag glad 

över att få komma till klassen och visa och 

prata om hygienprodukterna blöjor, 

mensskydd och inkontinensskydd eftersom de 

flesta av oss kommer i kontakt med dem genom 

livet. Antingen själva eller genom att en vän 

eller släkting använder dem. Bara de som är 

med får se världens kanske sötaste lilla blöja, 

senaste modet på bindor från andra sidan 

klotet och ett svart skydd bara för män... 

 

Vill även passa på att redan nu berätta att hela 

skolan kommer att åka skridskor  

den 4 december.  

 

Mvh Pia Ekelund 

pia.ekelund@ahlaforsfriaskola.se 

 


