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tors 1 Temadag 08:20-13:40 

fre 2 engelskaläxa, profil 

lör 3  

sön 4  

mån 5                                              v.6 

tis 6  

ons 7 
matteläxa, idrott, slöjd/musik 

(Nordenprov i musik) 

tors 8 idrott 

fre 9 engelskaläxa, profil 

lör 10  

sön 11  

mån 12                                               v.7                          

tis 13  

ons 14  

tors 15  

fre 16  

lör 17  

sön 18  

mån 19                                              v.8 

tis 20  

ons 21 idrott, slöjd/musik 

tors 22 idrott 

fre 23 profil 

lör 24  

sön 25  

mån 26                                              v.9 

tis 27  

ons 28 matteläxa, idrott, slöjd/musik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej! 

Då var det snart ny månad igen men innan 

dess händer en spännande sak i klassen. 

Tisdagen den 30 januari får klassen besök 

av författaren Katarina Genar. Vi har läst 

många av hennes böcker högt i klassen och 

det skall bli intressant att höra henne 

berätta om sitt författarskap. 

 

Torsdagen den 1 februari har vi på 

mellanstadiet en kärlek och vänskapsdag. 

Eleverna börjar 08:20 och slutar 13:40. 

Denna dag har de alltså ingen idrott. Vi 

kommer att röra på oss, men de behöver 

inte byta om. 

 

Engelskaläxan vecka 5 är inte av den 

vanliga sorten. Denna gång har de i 

grupper om två eller tre fått en text med 

olika roller. De har redan bestämt vem som 

skall vara vem. Läxan innebär att de skall 

lära sig sina repliker för att tillsammans 

med de andra i gruppen kunna spela upp 

historien för klasskompisarna nästa fredag. 

De skall även kunna översätta hela sin text. 

 

Klassens äventyrsresa är nu bokad och 

kommer äga rum den 4-5 juni. Vi kommer 

att åka till sommargårdenVårhaga som 

ligger i Sjuntorp. Här kommer eleverna få 

möjlighet att paddla kanot och leva 

friluftsliv. Ni föräldrar som är intresserade 

av att följa med får gärna höra av er. 

 

Avslutningsvis vill jag tacka för alla 

trevliga samtal under terminens 

utvecklingssamtal. Jag har i det närmaste 

träffat alla och nu återstår bara ett par som 

jag kommer att ha under nästa vecka. 

 

Alexandra och Pia 

 

pia@ahlaforsfriaskola.se 

 

 
 

 
 

 

 


