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Hej föräldrar i klass 8, 

 

Då var vi inne i oktober och nu börjar 

inlämningarna och proven komma tätare. Det 

är därför viktigt att vi hjälps åt med att få 

ungdomarna att planera sin tid. Vi 

rekommenderar att ni, tillsammans med era 

barn, tittar på Google Classroom någon gång 

varje vecka för att kunna ta del av eventuella 

instuderingsmaterial och specifika detaljer 

kring deras uppgifter.    

 

Över till månadens händelser. Den 12 oktober 

åker vi till Gymnasiemässan i Göteborg. Syftet 

med att besöka mässan redan i år 8 är att 

eleverna skall få se vilka möjligheter olika 

gymnasieskolor erbjuder och förhoppningsvis 

få ännu mer motivation till sina studier på 

AFS. Biljetterna som eleverna får gäller även 

för vårdnadshavare och de gäller samtliga 

dagar som mässan pågår (10-12  oktober). Ifall 

ni vill besöka mässan den 10 eller 11 oktober 

och är i behov av biljetter får ni kontakta oss.  

Utöver mässan planerar vi också att besöka en 

utställning på Världskulturmuseet.  Eleverna 

behöver ha med sig matsäck eller pengar till 

mat.  
 

Den 25 oktober är det friluftsdag på AFS.  

Eleverna kommer att få välja mellan ett par 

olika aktiviteter. Mer info om denna dag 

kommer senare.  

 

Den 18 oktober kommer vi att se våra 9:ors 

musikframträdande i Medborgarhuset. 

 

Det var allt för den här gången. Har ni några 

frågor så tveka inte på att höra av Er. 

 

Vänliga hälsningar 

 

Annika och Alexander 


