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tis 1 Helgdag, ingen skola. 

ons 2  

tors 3  

fre 4  

lör 5  

sön 6  

mån 7                                             v.19 

tis 8 Hälsokontroll hos syster. 

ons 9  

tors 10 
Kristi himmelfärdsdagen, ingen 

skola. 

fre 11 Klämdag, eleverna lediga. 

lör 12  

sön 13  

mån 14                                             v.20                       

tis 15 Orientering i Dammekärr 

ons 16  

tors 17  

fre 18 

Inlämning ”debattartikel” i 

svenskan 

 

NO-prov, fysik  

lör 19  

sön 20  

mån 21                                             v.21 

tis 22 

Deadline för eventuella rester 

ifall de skall ha någon som 

helst chans att bli bedömda.  

ons 23 
 

 

tors 24 

Utflykt till Nya Varvet och 

grillning hemma hos 

Alexander. 

 

fre 25 
Inlämning teknik,  

”bilen”. 

lör 26  

sön 27  

mån 28                                             v.22 

tis 29  

ons 30  

tors 31 
Monstret i labyrinten på 

Göteborgsoperan.  
 

Hej föräldrar, 

 

Då går vi in i maj och närmar oss läsårets 

slutspurt.   

 

Den 8:e maj är det hälsokontroll hos syster. 

Det handlar om vägning, mätning och 

kontrollfrågor som rör ert barns hälsa. 

 

På eftermiddagen den 15:e maj kommer vi att 

orientera i Dammekärr. Eleverna äter i skolan 

innan vi åker, men får gärna ha med sig lite 

fika och något att dricka. Det kommer finnas 

tre olika banor: lätt, medel och svår. 

 

Fredagen den 18:e maj är det dels deadline för 

debattartikeln i svenska och dels prov i fysik. 

 

Tisdagen den 22:e maj är absolut sista dag att 

lämna in eventuella rester om man vill ha 

någon chans att få dem bedömda innan 

betygssättning. Vi vill understryka här att 

möjligheten till bedömning av eventuella rester 

beror på hur stor arbetsbörda den aktuella 

läraren har vid tillfället. Uppgifter som lämnats 

in i tid prioriteras först.  

 

Torsdagen den 24:e maj åker vi på en utflykt 

till Nya Varvet. Vi kommer gå en rundtur nere 

vid båtvarvet och det gamla fängelset och 

avsluta med grillning och socialisering hemma 

hos Alexander. Eleverna kommer dessutom få 

träna på att åka till stan själva. Alexander 

kommer möta upp vid centralstationen. Mer 

info kommer.  

 

Den 25:e är det deadline för ”bilen” i tekniken. 

Allt, inklusive rapport skall vara klart. 

 

På månadens sista dag åker vi återigen till 

Göteborg för att se operan ”Monstret i 

labyrinten”, där EmmaAnna och hennes syster 

deltar. Det kommer också bli någon aktivitet i 

centrum innan föreställning. Återkommer med 

mer info.  

 

Vänliga hälsningar 

 

Annika och Alexander 
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