
 

december 2017 
 

fre 1  

lör 2  

sön 3  

mån 4 Skridskor på Jennylund em   v.49                          

tis 5 NO-kontrakt in 
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SO-prov ”Lag & rätt”, 
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inlämning svenska, deadline 

bild 

fre 8 Ingen profil (kompledigt) 

lör 9  

sön 10  

mån 11 Klassdag                             v.50 

tis 12 
Jul- & Luciashow 

Medborgarhuset kl 13.00 

ons 13  

tors 14  
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lör 16  

sön 17  

mån 18                                             v.51 

tis 19 Skolavslutning Starrkärr 

ons 20  

tors 21  

fre 22  

lör 23  

sön 24  

mån 25                                             v.52 

tis 26  

ons 27  

tors 28  

fre 29  

lör 30  

sön 31  

 

 

 

 

Hej därhemma! 

 

Nu väntar en härlig decembermånad med tända 

ljus och mycket mys – härligt! 

Innan julledigheten ska vi dock hinna med en 

del arbete som ni ser i kalendariet. 

OBS! Fredagen 8/12 är absolut sista deadline 

för arbeten i alla ämnen inför betygssättningen. 

 

Nu på måndag åker vi skridskor i Ale Arena. 

Eleverna äter lunch i skolan och åker därefter 

med bokad buss till Bohus. Hjälm på huvudet 

är obligatoriskt och vi rekommenderar även 

halsskydd och vantar. Vi spelar med bandyboll 

eller tennisboll. Eleverna får gärna ha med sig 

en liten fika.  

Kan man av någon anledning inte delta på isen 

går man en gemensam långpromenad med en 

vuxen. Bussen hem går kl 14.00 och eleverna 

slutar vid hemkomst. 

 

Redan samma kväll åker idrottsprofilarna till  

Lisebergshallen för att se RIK möta Sävehof i 

handboll kl 19.00. Bokad buss går från skolan 

kl 18.00 och beräknas vara tillbaks där kl 

21.30.  

Eleverna är sedan komplediga från profiltiden 

på fredag 8/12. Detta gäller även 

skapandeprofilen som onsdagen 17 januari 

åker till Göteborgsoperan för att se ”The 

phantom of the opera”. 

 

Måndagen 11 december har vi en klassdag, 

mer info om detta kommer senare. 

 

Tisdagen 12 december bjuder lilla 

skapandeprofilen på en Jul- & Luciashow i 

Medborgarhuset kl 13.00. Eleverna slutar 

direkt efter showen. 

 

En vecka senare, 19/12, är det dags för 

skolavslutning i Starrkärrs kyrka. Om någon 

elev vill ta sig dit själv på morgonen vill vi 

veta det i god tid. Terminen avslutas sedan 

med julgröt och betygsutdelning vid lunchtid. 

 

Vårterminen börjar tisdagen den 9 januari 

enligt schema. 

 

Hälsningar Annika & Lena 

 

 

 


