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fre 1  

lör 2  

sön 3  

mån 4 

Muntliga NP  

Dead line slöjd – 1 meter 

planka 

Kvällsevenemang med 

drottsprofilen                      v.49                                                                             

tis 5  

ons 6 Svenska inlämn. - Vinterprat 

tors 7  

fre 8 

Deadline för prov och 

inlämningar 

Biologiprov (hjärnan & 

nervsystemet) 

Engelska – inlämning ”Fairy 

Tale” 

lör 9  

sön 10  

mån 11 Klassdag i Göteborg          v.50 

tis 12 Lussefirande kl:13 

ons 13  

tors 14  

fre 15 
Tjejerna lagar mat till killarna. 

Middag i Furulund. 

lör 16  

sön 17  

mån 18 Julpysseldag F-9                 v.51 

tis 19 

Julavslutning        

ons 20 JULLOV 

tors 21 JULLOV 

fre 22 JULLOV 

lör 23 JULLOV 

sön 24 JULLOV 

mån 25 JULLOV                            v.52 

tis 26 JULLOV 

ons 27 JULLOV 

tors 28 JULLOV 

fre 29 JULLOV 

lör 30 JULLOV 

sön 31 JULLOV 

 

Hej alla! 

Årets sista månadsbrev, galet!!  

Det händer en hel del dessa sista veckor, 

både vad gäller skoluppgifter och olika 

aktiviteter. 

I engelska är vi mitt upp i att skapa våra 

egna sagoböcker. I SO kommer det 

nuvarande arbetet med islam att sträcka sig 

över till nästa termin. 

I hkk, slöjd och teknik har det omfattande 

Atterfallsprojektet (ligger på google 

classroom) dragit igång och ritningen till 

detta ska lämnas in den 15:e. En slutgiltig 

dead line kommer att bli v.5. 

Den 4:e har vi en dag med 

lektioner/grovjobb samt muntliga nationella 

prov i engelska, svenska och matte. 

På kvällen den 4:e kommer de som har 

idrottsprofil att åka in till Göteborg på 

kvällen och kolla på handbollsmatch mellan 

RIK-Sävehof. Bussen går kl:18 från skolan. 

Jag mejlade hem information om detta i 

förra veckan.  

Måndagen den 11:e har vi en klassdag i 

Göteborg. Mer info kommer. 

Fredagen den 15:e kommer tjejerna i klassen 

att bjuda killarna på en 3-rätters-middag, 

mysigt!  

Den 18:e har vi vår traditionella julpysseldag 

i familjegrupper F-9. 

Den 19:e är det dags för julavslutning med 

julklappsspel (klassen bestämde att alla 

köper något för 50 kr) och risgrynsgröt i 

bamba (mer info och tider om denna dag 

kommer att komma i Ingvalds julbrev). 

 

Önskar er en fridfull och mysig Jul och ett 

fantastiskt Gott Nytt År! 

Kram, Anna 

 


