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tors 1 idrott 

fre 2 engelskaläxa, profil 

lör 3  

sön 4  

mån 5                                             v.10 

tis 6  

ons 7 matteläxa, idrott, slöjd/musik 

tors 8 idrott 

fre 9 engelskaläxa, profil 

lör 10  

sön 11  

mån 12 
besök på Univeseum           v.11                          

- eleverna slutar ca 14:30 

tis 13  

ons 14 matteläxa, idrott, slöjd/musik 

tors 15 idrott 

fre 16 engelskaläxa, profil 

lör 17  

sön 18  

mån 19                                             v.12 

tis 20  

ons 21 matteläxa, idrott, slöjd/musik 

tors 22 idrott 

fre 23 engelskaläxa, profil 

lör 24  

sön 25  

mån 26                                             v.13 

tis 27  

ons 28 Nordenprov, flourlackning 

tors 29 idrott 

fre 30 Långfredag 

lör 31 Påskafton 

 

 

 

 

 

 

Hej! 

Så var det dags för nästa månadsbrev. Vi 

har kommit fram till mars månad som 

räknas till vårmånaderna, men just nu 

känns våren långt borta. Glädjande nog 

börjar ljuset återvända! 
 

Just nu jobbar vi med: 

matematik – procent 

svenska – skriver på våra romaner, hinner 

man som elev inte klart med utkastet för 

aktuellt kapitel får man ta hem och skriva 

klart, vilket några av er kanske redan har 

märkt av 

engelska – här fortsätter vi arbetet med att 

få ett stort ordförråd, att förstå texter och 

att våga använda språket (tacksam om ni 

stöttar era barn med engelskaläxan – 

medelvärdet på de obligatoriska orden 

varierar kraftigt och det märks när de läst 

på ordentligt, v.3 25,15, v.4 22,35 och v.6 

19,45 där 30 var max)  

geografi – Norden  

NO – kroppen 
 

Måndagen den 12 mars är det dags för 

läsårets besök på Universeum. Vi får en 

guidad tur om ”Koll på hälsa” denna gång. 

Vi åker från skolan med bokad buss 

kl.09.15 och åker tillbaka igen kl.13.45. 

Denna dag slutar eleverna, när vi är 

tillbaka ca.14.30. Eleverna tar med sig 

matsäck för hela dagen. 
 

Klassen vill ha klassfest och en grupp har 

valts ut för att planera denna. Igår fick ni 

hem en lapp med en förfrågan om ni kan 

vara dem behjälpliga. Förhoppningsvis blir 

festen av under mars månad. 
 

Vecka 13 kommer eleverna att ha ett prov 

på Norden. Mer om vad som kommer att 

ingå i detta kommer senare.  
 

Det var allt för denna gång! Pia 

pia@ahlaforsfriaskola.se 

 


