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fre 1  

lör 2  

sön 3  

mån 4                                             v.36                         

tis 5  

ons 6 matteläxa, idrott, slöjd/musik 

tors 7 
idrott, lilla skapande åker på 

aktiviteter i Göteborg 

fre 8 engelskaläxa, profil 

lör 9  

sön 10  

mån 11 skoljoggen                          v.37 

tis 12  

ons 13 matteläxa, idrott, slöjd/musik 

tors 14 idrott 

fre 15 engelskaläxa, profil 

lör 16  

sön 17  

mån 18                                             v.38 

tis 19  

ons 20 matteläxa, idrott, slöjd/musik 

tors 21 idrott 

fre 22 engelskaläxa, profil 

lör 23  

sön 24  

mån 25                                             v.39 

tis 26  

ons 27 
matteläxa, idrott, slöjd/musik 

(prov på musik i Norden) 

tors 28 idrott 

fre 29 engelskaläxa, profil 

lör 30  

 

 

 

 

 

Hej! 

Här går det snabbt – nytt månadsbrev! 

 

Efter en liten mjukstart kör vi nu igång 

med läxor. Precis som förra året kommer 

klassen vanligtvis att ha två läxor/vecka, 

matte till onsdag och engelska till fredag. 

Andra läxor kan komma vid enstaka 

tillfällen och det kommer också hända att 

vi byter ämne på läxorna. 

  

7 september kommer lilla skapandeprofilen 

att åka på teater och workshop i Göteborg. 

Vi åker med bokad buss från skolan kl 

08.45 och är tillbaka på skolan igen strax 

efter kl 12.00, då vi äter lunch. Bägge 

aktiviteterna handlar om dans och 

koreografi. 

 

Måndag den 11 september är det dags för 

årets skoljogg. Eleverna kan redan på 

morgonen komma i de kläder de skall 

springa i. Det går även bra att ta med sig 

ombyte för att byta om på skolan. 

”Joggen” startar efter lunch och när 

eleverna kommer i mål, Ahlaforsfabriker, 

slutar eleverna. De elever som skall vara 

på fritids får naturligtvis duscha på skolan. 

 

Nu lite om vad vi arbetar med i skolan:   

På NO:n arbetar vi med NTA-lådan, från 

frö till frö. 

På historialektionerna är det medeltiden 

som står på tapeten. 

I matte arbetar vi med stora tal, 0 - 

1 000 000. Detta är väldigt svårt för 

många. 

Under engelskalektionerna jobbar vi under 

ytterligare två veckor med en spännande 

spökhistoria. 

I svenskan läser, skriver och talar vi. 

 

Mvh Pia och Anders 

 

pia.ekelund@ahlaforsfriaskola.se 
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