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lör 1  

sön 2  

mån 3 
Idrott , Föräldramöte 

kl.18.00 Välkomna!    v.36 

tis 4 Slöjd – grön gr. 

ons 5 Idrott 

tors 6 Eng. läxförhör, musik 

fre 7 Profildag  

lör 8  

sön 9  

mån 10 Idrott                            v.37                         

tis 11 Slöjd – grön gr. 

ons 12 Skoljoggen (ingen idrott) 

tors 13 Musik 

fre 14 Profil + eng. läxförhör 

lör 15  

sön 16  

mån 17 Idrott                            v.38 

tis 18 Slöjd – grön gr. 

ons 19 Idrott 

tors 20 Musik 

fre 21 Profil + eng. läxförhör 

lör 22  

sön 23  

mån 24 Idrott                            v.39 

tis 25 Slöjd – grön gr. 

ons 26 Idrott 

tors 27 Musik 

fre 28 Profil + eng.läxförhör 

lör 29  

sön 30  

 

 

 

 

 
 

 

Hej, 

September månad är här, skolans vardag är i 

full gång och vi känner på schemat. 

 

Nu på måndag är det föräldramöte här i vårt 

nya klassrum, kl.18.00. Hoppas att så många 

som möjligt kan komma. Vi ska bl a prata om 

våra och era förväntningar på läsåret, 

aktiviteter under året, schemat, 

utv.samtalstider, skola 24, skolans regler mm. Vi 

får också besök av vår nya rektor, Karin. Då 

hela mellanstadiet har möte samma dag, blir 

det trångt med parkering. Ni kan parkera på 

skolan, vid slöjden, på skapandekullen, nere i 

Ledet osv.  

 

Detta arbetar vi med nu: 

Ma – stora tal från 0-1000000 med algoritmer          

i de 4 räknesätten. 

Eng – Tema ”Ghost”  

Sv – Språkskrinet, tema ”trafik” 

So – Grupparbete om partierna 

No – Sjöar och vatten 

Bild – Kalender, kolritning mm 

Musik – Lena SK lägger info på klassens sida. 

Slöjd - Gröna gruppen har slöjd på 

höstterminen och gula på vårterminen. 

Idrott – Lektionerna ligger på måndagar och 

onsdagar. Se det mail ni fått från 

idrottslärarna, om vad som gäller.  

 

Eleverna kommer även i fortsättningen att ha 

engelskaläxa, från fredag till fredag, med 

skriftligt läxförhör. Förutom att kunna orden, 

behöver de läsa och förstå texten. Självklart 

behandlar vi texten i skolan först.  För att lyssna 

och öva på orden kan de gå in på 

www.övningsmästaren.se. 

 

Jag kommer också, som förut, skicka med det 

som inte blivit gjort (av någon anledning) hem 

på fredagen, då vi börjar på nya områden på 

måndagen. Alla har fått en mapp till läxorna. 

 

På fredag, den 7/9, är det profildag. Mer info 

kommer i början på veckan. 

 

Skoljoggen är i år (efter lunch) den 12/9. 

Eleverna slutar när de gått i mål någon gång 

mellan 13-14. 

Ombyte på skolan och dusch hemma.  

Hoppas vi ses på måndag! 

Lena och Anders 

http://www.övningsmästaren.se/

