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Hej föräldrar i klass 9, 

 

Då har vi gjort lite mer än en månad under 

elevernas sista läsår här på AFS. De har fått 

fortsatt god kritik av samtliga undervisande 

lärare, som menar på att studiemotivationen är 

hög.  

 

Redan fredagen den 5:e oktober är det 

matteprov på kapitel 1, som handlar om 

taluppfattning. Dessutom har eleverna en 

engelsk inlämning på temat ”music”.  

 

Den 10:e oktober besöker vi gymnasiemässan 

och försäkringsbolaget IF. Vi kommer åka med 

hyrd buss till mässan men vi åker kollektivt 

hem.  Elevernas biljetter till mässan gäller även 

för er föräldrar om ni vill besöka mässan på 

kvällen. Denna dag behöver eleverna ha med 

sig matsäck eller en slant till mat.  Om ert 

barn får lov att stanna kvar i stan efter 

studiebesöken måste ni meddela oss.  

 

Vi skulle vilja be er prata med era barn om att 

inte köra moped mellan huvudbyggnaden och 

skapandekullen. Detta har blivit bättre efter 

diskussioner i skolan, men det finns 

fortfarande ungdomar som kör på trottoaren 

eller mot enkelriktat. Dessutom har det slarvats 

med hjälm när man skjutsar eller blir skjutsad. 

Om man inte fyllt i listan gällande huruvida ert 

barn får köra, skjutsa och bli skjutsad på 

moped ber vi er skicka ett mail där ni lämnar 

ert godkännande.  

 

Tänk på att boka in tider hos SYV konsulenten 

Amir. Maila önskemål till Annika. 

 

Vi vill också passa på att informera om att 

vandringsdagen som var planerad till den 4:e 

oktober är flyttad till annat datum vecka 42. Vi 

återkommer när den blir spikad till 100%. 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

Annika och Alexander 


