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Hej alla föräldrar, 

 

Nu är det snart dags för ett efterlängtat påsklov, som 

vi alla så väl behöver. 

 

Resan till Hovfjället var väldigt lyckad och eleverna 

verkar nöjda . Även vandrarhemspersonalen var 

nöjda med vårt besök. Tyvärr blev några förkylda 

under resan och kunde inte åka skidor alla dagar. 

 

Klassen har deltagit i en tekniktävling, som ordnades 

av tekniska samfundet där de skulle konstruera en 

”framtida leksak”. Klassen skickade in 4 bidrag och 

ett av bidragen vann. Det innebär att klassen har 

vunnit 5000 kr. I eftermiddag kommer en 

representant från tekniska samfundet och träffar 

klassen och delar ut priset.  Jätteroligt tycker vi! 

 

Den 19 april åker vi till Gbg och besöker några olika 

aktiviteter på vetenskapsfestivalen. Mer info vad 

gäller busstider m.m kommer längre fram. 

 

Matteprov del 1 är inlagt i slutet på april, del 2 blir 

veckan efter, 3 maj. 

 

I No jobbar vi just nu med fysik och kommer att 

fortsätta med det några veckor efter påsk. 

 

I engelska lär vi oss om USA och övar vår muntliga 

förmåga.  

 

I svenska håller vi på med ett argumentationstema. 

Nästa del är att eleverna skall hålla ett tal om något 

de vill förändra i skolan. Mer info finns på Google 

Classroom. 

 

 

Det var allt för den här gången. Vi önskar er alla en 

glad påsk! 

 

Annika och Alexander 

 

 


