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Hej! 

Hoppas ni alla har haft ett skönt jullov! Ännu 

en gång, tack för den trevliga julpresenten. Nu 

är det dags att köra igång igen. 

 

Vi har behövt göra lite schemaändringar vilket 

innebär att eleverna har bytt dag för slöjd och 

hkk. Nytt schema kommer inom kort. Eleverna 

börjar 08:20 i morgon och slutar antingen 

14:30 eller 15:10 beroende på om de har hkk 

eller slöjd. De som hade slöjd förra terminen 

har nu hkk och tvärtom. 

 

Vårterminen är full av olika aktiviteter och 

redan den 14 januari kommer klassen att åka 

på studiebesök till Volvo. Vi samlas på skolan 

07:55 och klockan 08:00 lämnar vi med avresa 

mot Hisingen. Elnas, Gustavs och Angelinas 

föräldrar har lovat köra och vi kommer att låna 

skolans minibuss men även använda privata 

bilar. Har vi någon till förälder som kan köra 

skulle det vara kanon. Hör av er till mig via 

mail så snart som möjligt. Eleverna är tillbaka 

på skolan till lunch och har sedan idrott och 

språkval.  

 

Under vecka 2-4 kommer vi att träffas på 

terminens utvecklingssamtal. Ni som ännu inte 

bokat får gärna höra av er. 

 

En annan sak som kommer att äga rum under 

vårterminen är naturligtvis de nationella 

proven. Här kommer en påminnelse om vilka 

veckor som är aktuella: 

v. 6 svenska 

v. 15 engelska 

v. 19 matte 

Terminens onsdagsläxor kommer att variera 

och ge möjlighet till extra träning för de 

nationella proven. 

 

Direkt efter påsklovet, 23-25 april kommer 

klassen att åka till Stockholm. Mer information 

om detta kommer under terminen.  

 

Mvh Pia Ekelund 

 

pia@ahlaforsfriaskola.se 

 

 


