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lör 1  

sön 2  

mån 3 idrott, föräldramöte            v.36 

tis 4 musik 

ons 5 
matteläxa, idrott, hem och 

konsumentkunskap/slöjd 

tors 6 språkvalsläxa 

fre 7 engelskaläxa, profil 

lör 8  

sön 9  

mån 10 idrott                                   v.37                         

tis 11 musik 

ons 12 matteläxa, skoljoggen 

tors 13 språkvalsläxa 

fre 14 engelskaläxa, profil 

lör 15  

sön 16  

mån 17  idrott                                  v.38 

tis 18 musik 

ons 19 
matteläxa, idrott, hem och 

konsumentkunskap/slöjd 

tors 20 språkvalsläxa? 

fre 21 engelskaläxa, profil 

lör 22  

sön 23  

mån 24 idrott                                   v.39 

tis 25 musik 

ons 26 
matteläxa, idrott, hem och 

konsumentkunskap/slöjd 

tors 27 språkvalsläxa? 

fre 28 engelskaläxa, profil 

lör 29  

sön 30  

 

 

 

 

 

 

Hej igen! 

Månadsbreven kommer tätt så här i början! 

 

Måndagen den 3 september är ni välkomna på 

föräldramöte klockan 18. Planen är att vi ska 

försöka vara klara till 19. Vi träffas i 

klassrummet som numera är på andra våningen 

med ingång till höger om stora trappan. 

Aktuella saker som vi kommer att prata om 

under mötet är naturligtvis de kommande 

betygen, upplevelseresan till våren och mycket 

annat.  Hör av er om ni inte har möjlighet att 

delta. Eftersom alla på mellanstadiet har möte 

samma dag kan det vara svårt med parkering. 

Förutom skolans parkering går det även att 

parkera vid slöjden, skapande kullen och på 

kommunens parkering vid medborgarhuset. 

 

Vi har nu kommit till rätta i vårt nya klassrum 

och skolarbetet har börjat på riktigt. Precis som 

förra året kommer vi försöka att ha fasta 

läxdagar, matte (kan bytas ut mot andra 

ämnen) till onsdag, språkval till torsdag (de 

kommer inte att ha läxa varje gång) och 

engelska till fredag.  

 

Onsdagen den 12 september äger skoljoggen 

rum. Mer information om den kommer senare.  

 

Idag, fredag, har ni fått hem en lapp om 

utvecklingssamtal. Skicka med denna på 

måndag den 3 september så bokar jag in samtal 

efter era önskemål. Kvällstiderna brukar vara 

populära så jag skulle vara tacksam om ni även 

kan hitta några andra tider som passar då det 

annars kan vara svårt att få till samtalen. 

Terminens samtal handlar om att stämma av 

IUP:n som vi skrev i våras. Hur ligger vi till? 

Vad behöver vi jobba extra med under 

terminen? 

 

Under perioden 3 september till 5 oktober 

kommer Maria Nielsen, lärarstuderande, att 

vara i klassen. Hon har varit med i klassen 

både under fyran och femman så hon är ett 

välbekant ansikte.  

 

Jag hoppas att vi ses den 3:e! 

 

//Pia     pia@ahlaforsfriaskola.se 
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