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mån 1                                           v. 1 

tis 2  

ons 3  

tors 4  

fre 5        

lör 6  

sön 7  

mån 8  studiedag                              v.2                              

tis 9 skolan startar för eleverna 

ons 10 idrott, musik/slöjd 

tors 11 idrott 

fre 12 profil 

lör 13  

sön 14  

mån 15                                              v.3  

tis 16  

ons 17 matteläxa, idrott, musik/slöjd 

tors 18 idrott 

fre 19 engelska läxa, profil 

lör 20  

sön 21  

mån 22                                              v.4 

tis 23  

ons 24 matteläxa, idrott, musik/slöjd 

tors 25 idrott 

fre 26 engelska läxa, profil 

lör 27  

sön 28  

mån 29                                              v.5 

tis 30  

ons 31 matteläxa, idrott, musik/slöjd 

 

 

 

 

 

 

Hej! 

Hoppas att ni har haft ett underbart jullov! 

Ännu en gång, tack för de fina julgrupperna vi 

fick. Nu är det dags att starta vårterminen! 

 

Redan denna första vecka rullar schemat på 

som vanligt. De elever som under höstterminen 

hade slöjd har nu musik och tvärtom.  

Läxor börjar vi med nästa vecka.  

 

Under vecka fyra kommer jag/vi att träffa er 

under utvecklingssamtalen. Alla tider är nu 

inbokade och ni har tidigare fått ett mail om 

dessa. För att uppdatera er skickar jag tiderna 

till er ännu en gång. 

 

Under terminen kommer vi till mångas glädje 

åter arbeta med geografi och denna gång läsa 

om Norden. Vi kommer även arbeta med 

Religion. I svenskan fortsätter vi att arbeta med 

stavning, något som fortfarande är svårt för 

många. Vi kommer att skriva mycket, tala och 

naturligtvis läsa. I engelskan arbetar vi på som 

tidigare. Glöm inte att använda er av 

ovningsmastaren.se. När det gäller matten 

kommer vi att arbeta vidare i en ny bok för 

terminen. Vi kommer även lägga större vikt på 

att arbeta med problemlösning.  

 

Under terminen kommer klassen att åka till 

Vårhaga, en lägergård där vi kommer att 

övernatta en natt. Här kommer eleverna få 

tillfällen att paddla. Mer information kommer 

om detta senare. Vi kommer behöva hjälp av er 

föräldrar.  

 

Alexandra och Pia 

 

pia@ahlaforsfriaskola.se 
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