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Hej, 

Hoppas ni alla har ett härligt påsklov!  

När vi kommer tillbaka från påsklovet önskar vi att 

våren har gjort en ordentlig entré. Vi längtar efter 

härlig värme och att få se all grönska börja spira!  

 

Det är då också dags att ta hem alla 

termokläder, handskar mm.  

 

Profilinfo: Idrottsprofilen kommer nu att försöka 

vara ute. Vid riktigt busväder är de inne. Dock 

kommer den vanliga idrotten fortsätta inomhus 

under april. 

Lilla skapandeprofilen åker på en 

musikföreställning, fredag den 20/4.  

Separat info kommer. 

 

Arbetet med att vara en bra kompis fortsätter 

och snart har alla fått vara ”veckans kompis”. 

Dock diskuterar vi dagligen, om bl a vikten av att 

ta sitt eget ansvar för det man säger och gör och 

att man visar varandra respekt. 

 

Vi kommer att fortsätta med svenska 

rättstavningsläxan ett tag till, men avslutar 

multiplikationsläxan och förhören, för denna 

gång. Det återkommer under åk 5. Eleverna har 

varit fantastiskt duktiga. Be era barn berätta om 

resultaten och ta hem eller fotografera av sitt 

stapeldiagram.  

 

Daniel hälsar att de kommer fortsätta med 

engelskaläxa samt något prov/förhör i geografi 

innan de ger sig in på Sveriges historia med bl.a. 

vikingatiden. 

 

Det är nu 10 veckor kvar på denna termin och 

skolår 4. Några kortare ledigheter återstår, 30/4-

1/5, 10/5-13/5 samt 6/6. Vår upplevelseresa till 

Marstrand kommer att äga rum måndag den 4/6, 

mer info kommer närmare. 

 

Skolans vårsalong är i år den 7/6 och 

skolavslutningen den 15/6. Det kommer att vara 

en friluftsdag 8 maj (orientering, info kommer), 

någon profildag och några klassdagar i slutet. 

Jag skall försöka hålla er uppdaterade. Undrar ni 

över något, hoppas jag att ni hör av er!  

 
  Vårhälsningar 

                   Lena, Anders &  Maggan 
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