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sön 1 Påskdagen 

mån 2 Annandag påsk                   v.14 

tis 3  

ons 4  

tors 5  

fre 6  

lör 7  

sön 8  

mån 9                                             v.15 

tis 10  

ons 11 idrott 

tors 12 idrott 

fre 13 profil 

lör 14  

sön 15  

mån 16                                             v.16 

tis 17  

ons 18 matteläxa, idrott, slöjd/musik 

tors 19 idrott 

fre 20 engelskaläxa, profil 

lör 21  

sön 22  

mån 23                                             v.17 

tis 24  

ons 25 matteläxa, idrott, slöjd/musik 

tors 26 idrott 

fre 27 engelskaläxa, profil 

lör 28  

sön 29  

mån 30   LOV                                  v.18 

 

 

 

 

 

 

Hej! 

Nu är det snart dags för lite påsklov och 

när vi kommer tillbaka hoppas vi att våren 

tagit ett stort kliv framåt och att alla 

influensa- och förkylningstider dragit förbi. 
 

Jag har tidigare berättat om vikten att träna 

på engelska läxan och med er hjälp har jag 

sett en klar förbättring för många elever. 

Fortsätt påminna! 
 

Eleverna har nu kommit en bra bit med 

sina romaner och det kommer att bli 

spännande för eleverna att få läsa 

varandras historier. I och med romanen har 

vi skrivit mycket. Vi har dessutom tränat 

stavning mer intensivt och det har visat sig 

ge resultat. Efter att stavningstestet, som 

gjordes i måndags, rättats kan det 

konstateras att de flesta eleverna förbättrat 

sin förmåga att stava. Vi behöver trots 

detta fortsätta träna. 
 

Ännu ett tillfälle att träna stavning får vi 

när vi skriver till de brevkompisar vi precis 

fått på en skola i Mölndal.  

Tyvärr fick klassen inte ihop något lag till 

årets Maxicup. 
 

Nu återstår bara tio veckor av terminen och 

dessa är dessutom fyllda av lite ledighet då 

och då, så det gäller att vi jobbar på 

ordentligt för att vi ska bli klara med allt 

som skall hinnas med. Efter att ett långt tag 

ha arbetat med Norden kommer vi nu i 

stället arbeta med religion. Vi kommer 

även att avsluta arbetet med kroppen inom 

en snar framtid och kommer då arbeta med 

en NTA (natur och teknik för alla) –låda 

med temat elektricitet. Det är jag övertygad 

om att eleverna kommer tycka är 

spännande. 
 

Då återstår bara att önska er alla en  
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