
 

maj 2018 
 

tis 1 1:a maj 

ons 2 idrott, slöjd/musik 

tors 3 idrott 

fre 4 profil 

lör 5  

sön 6  

mån 7                                             v.19 

tis 8  

ons 9 
svenska stavningsläxa, idrott, 

slöjd/musik 

tors 10 Kristi himmelsfärdsdag 

fre 11 LOV 

lör 12  

sön 13  

mån 14                                             v.20                       

tis 15  

ons 16 
svenska stavningsläxa, idrott, 

slöjd/musik 

tors 17 idrott 

fre 18 profildag 

lör 19  

sön 20  

mån 21                                             v.21 

tis 22  

ons 23 
svenska stavningsläxa, idrott, 

slöjd/musik 

tors 24 idrott 

fre 25 engelska läxa, profil 

lör 26  

sön 27  

mån 28                                             v.22 

tis 29  

ons 30 
svenska stavningsläxa, idrott, 

slöjd/musik 

tors 31 idrott 

 

 

Hej! 

Snart maj månad och en förhoppning om 

varmare väder. 

 

Det har varit lite stökigt i klassen framför 

allt på rasterna och vi hoppas nu att de 

samtal vi haft med eleverna och en del av 

er föräldrar kommer att ge resultat. 

 

Nästa vecka är eleverna lediga måndag och 

tisdag och vi kommer därför inte ha några 

läxor denna vecka. Framöver kommer vi 

att ersätta matteläxorna med 

stavningsläxor. 

 

Nu är det inte jättelångt kvar tills vi ska 

åka på vår äventyrsresa. Mer information 

om denna kommer närmare avresan. Resan 

är som ni vet 4 - 5 juni och jag behöver nu 

veta vilka av er föräldrar som har möjlighet 

att vara med. Maila mig så snart ni kan så 

att jag vet. Det som jag redan nu kan 

berätta är att vi lämnar skolan 08:30 på 

måndag och är tillbaka 12:30 på tisdag. 

När vi kommer tillbaka kommer vi att äta 

lunch och därefter avsluta i klassrummet. 

Eleverna slutar 13:30.  

 

Erik hälsar att eleverna från och med nästa 

vecka kommer att vara ute på idrotten. 

Detta innebär att de börjar onsdagen på 

Furulund istället för på Himlaskolan. 

 

Den 18 maj kommer det att vara profildag 

för mellanstadiet. Mer information om 

detta kommer längre fram. 

 

Hoppas alla får en skön Valborg och 1:a 

maj! //Pia 

pia@ahlaforsfriaskola.se 
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