
 

oktober 2017 
 

sön 1  

mån 2                                             v.40 

tis 3 

Omspringning Skoljoggen 8.20 

i Furulund 

Porträttfotografering 10.45 

ons 4 
Fluorlackning 

Språkvalsprov (tyska/spanska) 

tors 5 Matteprov 

fre 6  

lör 7  

sön 8  

mån 9                                             v.41 

tis 10  

ons 11  

tors 12 Gymnasiemässan 

fre 13  

lör 14  

sön 15  

mån 16 klassråd                              v.42                        

tis 17 

Elevråd 9.30 

Heldag i Medborgarhuset 

AFS Song Contest för familj 

och vänner 18.00 

ons 18 
AFS Song Contest för skolan 

9.00 

tors 19  

fre 20  

lör 21  

sön 22  

mån 23 

Sv Ondskan utläst och 

uppg.ska lämnas in via GC         

v.43                         

tis 24  

ons 25 Friluftsdag 

tors 26  

fre 27  

lör 28  

sön 29  

mån 30 HÖSTLOV                        v.44 

tis 31 HÖSTLOV 

 

Hejsan! 

 

Det var trevligt att träffa er alla på  

utvecklingssamtal!  Hoppas ni känner att ni 

fick lite att fundera över och att alla som 

behöver, bokar ett möte med Teija. Hon kan 

räta ut många frågetecken. 

 

I svenska läser de just nu boken Ondskan, 

som ska vara klar den 23:e. I engelska 

arbetar de med sin individuella musikuppgift 

samt sitt grupprojekt med ämnet musik, att 

skapa en egen låt. 

Den 17:e är ni alltså välkomna att komma på 

era barns föreställning, AFS Song Contest, 

och lyssna på deras egenkomponerade låtar. 
 
I tekniken arbetar de med elektronik, där 

det kommer att bli någon typ av inlämning 

under denna månad. I NO kommer de snart 

att börja jobba med kemi och det periodiska 

systemet. Detta blir det ett test på under 

vecka 45. 

 

Den 12:e åker vi till Göteborg för att gå på 

Gymnasiemässan. Det finns då möjlighet för 

er föräldrar att komma in och möta upp era 

barn efteråt, för att tillsammans kolla in de 

olika skolornas montrar. Återkommer om 

exakta tider för denna dag. 

 

Den 25:e är det friluftsdag och det kommer 

att finnas olika sportiga alternativ att välja 

mellan. Mer info om denna dag kommer. 

 

Ha en härlig oktobermånad! 

Kram, Anna 

 

 

 
 


