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fre 1 engelskaläxa, profil 

lör 2  

sön 3  

mån 4 idrott                                     v.6 

tis 5 nationella prov, slöjd/hkk 

ons 6 idrott, svenskaläxa 

tors 7 nationella prov 

fre 8  

lör 9  

sön 10  

mån 11                                               v.7                          

tis 12  

ons 13  

tors 14  

fre 15  

lör 16  

sön 17  

mån 18  idrott                                    v.8 

tis 19 slöjd/hkk (prov i hkk) 

ons 20 idrott 

tors 21  

fre 22 

Profil, skapande profilen åker 

till Bohuslänsmuseum i 

Uddevalla – medtag matsäck 

lör 23  

sön 24  

mån 25 idrott                                     v.9 

tis 26 slöjd/hkk 

ons 27 matteläxa, idrott 

tors 28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej! 

Nu har vintern kommit med besked! Vi 

hade en fantastisk dag i backen i måndags 

och det var verkligen kul att se att så 

många åkte skidor, en del för första 

gången. 

 

Nästa vecka är det dag för de nationella 

proven. Dessa kommer äga rum på tisdag 

och torsdag förmiddag. Vi har under de 

sista veckorna tränat på att förstå det vi 

läser och att skriva olika sorts texter så nu 

är vi så förberedda vi bara kan vara. På 

fredag får ni hem information om proven. 

Vi har pratat om det i skolan men ni får 

gärna gå igenom det med era barn ännu en 

gång.  

 

Jag kommer att vara ledig den 8 februari 

och då finns, om allt går som planerat, 

Margareta Olsson på plats.  

 

Tisdagen efter lovet kommer de elever som 

har hem och konsumentkunskap att ha 

prov. De har i veckan fått med sig det som 

de ska läsa på. 

 

Fredagen den 22 februari kommer 

skapande profilen att åka till Bohusläns 

museum. De börjar 08:20 och slutar 13:15. 

Eleverna behöver ha med sig en rejäl 

matsäck.  

 

Planeringen för Stockholmsresan 

framskrider och fler och fler pusselbitar 

börjar falla på plats. De är många av er 

föräldrar som vill följa med vilket är 

jättekul. Tyvärr kommer det inte finnas 

plats för alla men jag återkommer så snart 

jag vet hur det blir. 

 

Jag passar även på att önska er alla ett 

skönt sportlov och jag hoppas att snön 

ligger kvar så att alla nya och gamla 

skidåkare får chansen att åka mycket i 

backen. 

 

                                  //Pia 
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