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Hej!  

Först vill jag berätta att vi hade en fantastiskt 

rolig dag i Alebacken i måndags! Så många 

duktiga skidåkare vi har   Hoppas det blir 

tillfälle för fler friluftsdagar i backen, innan 

vintern tar slut. 

 

Då tittar vi framåt på vad som händer under 

februari månad.  

 

Imorgon, torsdag 31/1, har vi en temadag. Vi 

kommer att lära oss mycket om vad som är 

rätt och fel, när det gäller internet, vad man 

skriver/kommenterar, sexuella övergrepp, spel, 

hur vår hjärna reagerar när vi är online mm. Vi 

hoppas på en riktigt bra, lärorik dag.  

 

På torsdag den 7/2 kl.17.30, är ni välkomna på 

föräldramöte (ni har fått kallelse av rektor Karin 

också). Vi kommer bl a att ta upp hur vi är mot 

varandra och hur vi jobbar med det, vårens 

upplevelseresa mm. Hoppas så många som 

möjligt kommer! 

 

Under februari jobbar vi bl a med: 

Ma- Bråk 

No- Kroppen 

So- Religion och samhällskunskap 

Engelskan och svenskan har inga spec. teman. 

 

Vecka 7 är det sportlov! Hoppas snön får ligga 

till dess i alla fall. 

 

Fredag den 22/2 är det profildag för (lilla) 

skapandeprofilen. Vi åker med buss till 

Bohusläns museum. Vi åker kl.08.20 och blir 

borta hela skoldagen. Matsäck medtages. 

 

Vi har gjort ännu ett nytt schema. Detta 

kommer att börja gälla efter sportlovet. Enda 

skillnaden är att de slutar 20 min senare på 

tisdagar 14.45 istället för 14.25. Anledningen är 

att få in lite mera rast under dagen, som 

behövs.  

 

 

  Vinterhälsningar 

  Lena och Anders 

 

fre 1 
Läxförhör + ny läxa + 

profil 

lör 2  

sön 3  

mån 4 Idrott                              v.6 

tis 5  

ons 6 Idrott 

tors 7  

fre 8 Läxförhör + profil 

lör 9  

sön 10  

mån 11 Sportlov                        v.7                          

tis 12 Sportlov 

ons 13 Sportlov 

tors 14 Sportlov 

fre 15 Sportlov 

lör 16  

sön 17  

mån 18 Idrott                             v.8 

tis 19  

ons 20 Idrott 

tors 21  

fre 22 Ny läxa + profil 

lör 23  

sön 24  

mån 25 Idrott                              v.9 

tis 26  

ons 27 Idrott 

tors 28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZn57Lp5XgAhXm-yoKHYkAAa4QjRx6BAgBEAU&url=https://se.dreamstime.com/stock-illustrationer-barn-som-spelar-vinterlekar-image55284376&psig=AOvVaw3kdWriSDllDCWzzUoa3qf4&ust=1548930941343631

