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Då går vi in i februari månad. Nu har vi nästan 

hunnit med alla U-samtalen, bara ett fåtal är 

kvar. Det har varit givande samtal! 

 

Redan på torsdag är det en temadag. Barnen 

börjar som vanligt men slutar tidigare – 13.40. 

 

Nationella i svenska börjar närma sig och vi 

arbetar på stenhårt för att vara så förberedda 

som möjligt. 

 

I engelska arbetar vi vidare med vårt tema – 

Videogames! 

 

Vi har precis avslutat ekonomidelen i SO 

(dock prov på fredag) och fokuserar nu på 

”Lag och Rätt”. Mycket intressanta 

diskussioner har vi! 

 

Lena påminner om att det är musikprov den 

7/2. Det skall finnas länkar på hemsidan som 

hon har lagt upp.  

 

Den 22/2 är det eventuellt en friluftsdag, men 

inget konkret beslut finns taget. Mer info så 

fort jag vet! 

 

 

Inget ”onödigt” material i bänkarna 

 

Vi har haft en del problem med att eleverna tar 

med sig en massa saker hemifrån som de sedan 

sitter och leker/experimenterar med på 

lektionerna, vilket innebär att man tappar fokus 

och att man stör sina klasskamrater. Även 

skolans material används ibland på felaktigt 

vis, man använder saxar och klipper sönder 

saker eller sitter och river av tejp mitt under 

genomgångar.  

 

Har man mycket i sina bänkar så kan det 

dessutom vara svårt att hitta sina saker. 

Exempelvis kan jag be att klassen tar fram sina 

böcker och så får jag vänta i 5 minuter för att 

vissa elevers bänkar liknar en soptipp.  

 

Men nu har vi börjat veckan på ett bra sätt 

angående detta och vi får alla hjälpas åt så att 

det fungerar på ett bra sätt. 

 

Jag får passa på att önska er ett trevligt 

sportlov.  

 

MVH: Daniel. 


