
 

 

mars 2018 
 

tors 1 Idrott 

fre 2 Läxförhör + ny läxa, profil 

lör 3  

sön 4  

mån 5 Idrott                             v.10 

tis 6  

ons 7  

tors 8 Idrott 

fre 9 Läxförhör+ny läxa, profil 

lör 10  

sön 11  

mån 12 Universeum                      v.11                          

tis 13  

ons 14  

tors 15 Idrott 

fre 16 Läxförhör + ny läxa, profil 

lör 17  

sön 18  

mån 19 Idrott                                 v.12 

tis 20  

ons 21  

tors 22 Idrott 

fre 23 Läxförhör+ny läxa, profil 

lör 24  

sön 25  

mån 26 Idrott                           v.13 

tis 27  

ons 28 Flourlackning 

tors 29 Idrott + läxförhör 

fre 30 Långfredag - lediga 

lör 31  

 

Hälsningar Lena 

 

 
 

 

Hej! 

Vill börja med och berömma eleverna för deras 

härliga flit och inställning på skridskodagen i 

torsdags. Alla kämpade och åkte länge samt 

åkte tillsammans och hade roligt! 

 

Nu är vi framme i mars månad och det är 

mycket som händer här i skolan.  

  

Vi har haft en del sjuka innan sportlovet i någon 

virussjukdom med feber mm och nu efter lovet 

har vi haft några (3) elever med magåkommor.  

 

Det är fortsatt väldigt kallt ute, så se till att 

barnen har bra kläder på sig då de alltid ska 

vara ute på rasterna. 

 

Vi här på skolan, får ofta höra av barnen att de 

inte ätit frukost. Om eleverna ska ha en chans att 

klara skolan, med de krav som det innebär, är 

det oerhört viktigt att de ätit på morgonen. Om 

ni inte kan få i era barn frukost, skicka då med 

smörgås el. dyl. till skolan !!!  

 

Måndagen den 12 mars är det dags för läsårets 

besök på Universeum. Vi får en guidad tur om 

”Livet i havet” denna gång. Vi åker från skolan 

med bokad buss kl.09.15 och åker tillbaka igen 

kl.13.45. Eleverna slutar denna dag, när vi är 

tillbaka ca. 14.30. Eleverna tar med sig matsäck 

för hela dagen. 

 

Just nu jobbar vi med: 

Ma – Stora tal, addition och subtraktion. 

Sv – Grammatik och rättstavning. 

So – Geografi fram till påsklovet. 

No – Värme, kyla och väder. 

 

Vi kommer fortsätta att ha läxor i svenska 

(rättstavning med fakta) samt 

multiplikationstabellerna, från fredag till fredag. 

Vi har skriftliga läxförhör på fredagar.  

 

Vi avslutar månaden med att fira påsk och 

startar april med påsklov, härligt ! 
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