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fre 1 Profil 

lör 2  

sön 3  

mån 4                                             v.36                         

tis 5 

Idrott 

Spr - spanska 

Föräldramöte 18.00 

ons 6 Idrott 
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fre 8 Profil 
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tis 26 
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fre 29 Profil 

lör 30  

 

 

 

 

 

 

Då går vi snart in i september månad. Härligt 

att vara igång ”på riktigt”. 

 

Den 5/9 klockan 18:00 ser jag fram emot att få 

träffa er alla. Det är då dags för föräldramöte. 

 

Den 11/9 är det dags för ”skoljoggen” för år 4-

9. Vi springer på eftermiddagen som en 

avslutande aktivitet på dagen. Som vanligt 

startar löpningen i Furulund och avslutas vid 

Ahlafors fabriker. 

Mer info kommer när det närmar sig.  

 

Ämnen som jag undervisar i:  

 

I svenskan kommer vi under september månad 

att lägga fokus på kunskapsområdet ”samtala, 

argumentera och redovisa”.  

 

I SO kommer vi att ägna en 7-veckorsperiod åt 

geografi. Det är Europa som står i fokus. 

 

I engelskan har barnen fått nya arbetsböcker- 

och textböcker. Det skall bli spännande och 

roligt att börja arbeta med dessa. Vi kommer 

lägga lite extra fokus på att tala engelska under 

september månad. 

 

 

Bra att veta: 

 

 Läxor delar jag, som vanligt ut, på 

fredagar. 

 Idrotten är utomhus.  

 Mobilerna samlas in varje morgon och 

låses in i ett skåp, de återfås när dagen 

är slut. 

 Barnen har språkval olika dagar 

beroende på vad de valt. 

 

 

Det var allt för denna gång. Vi ses den 5/9! 

 

MVH: Daniel. 

 

 

 

 


