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Hej och välkommen till en ny termin! 

 

Hoppas alla har haft en skön ledighet och 

vilat ut ordentligt   

 

Vi kör igång terminen imorgon, tisdag, enl 

vanligt schema. Dock samlas klassen i 

klassrummet kl.08.20 och inte borta på 

skapandekullen.  

 

De första 5 veckorna, fram till sportlovet, 

kommer vi bl.a. att:  

- Fortsätta med vårt kemi-tema, och 

ta reda på det mystiska vita ämnet. 

- Repetera höstens matteteman och 

befästa kunskaperna lite till. 

- I svenskan ska vi fokusera på 

stavning och läsförståelse. 

- I so kommer vi bl.a. att köra igång 

en ny omgång med 

nutidsfrågetävling samt starta upp 

med geografi. 

 

Jag kommer inom kort, att skicka ut tider 

för vårens utvecklingssamtal. Vi kommer 

denna gång även erbjuda vissa tider 

under elevernas skoldag. Försök att kryssa 

i så många tider som möjligt.  

 

Under vårterminen kommer klassen åka 

på upplevelseresa till Marstrand. Där 

kommer vi bl.a. att besöka fästningen och 

gå en guidad tur, gå en rundvandring 

runt ön mm. Detta kommer att ske i 

början på juni. 

 

I nuläget är ingen friluftsdag inplanerad i 

januari då vi väntar på snö, så vi kan åka i 

backen. Så var beredda på att det blir 

av, med kort varsel, om snön kommer! 

Nästa inplanerade friluftsdag är den 22/2, 

som kommer vara en vinterdag oavsett 

väder. Då blir det skidor/skridskor. 

 

  Hälsningar 

 Lena, Maggan och Anders 

            Kontakt: lena.r@ahlaforsfriaskola.se 

 

 

 

 


