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Hej föräldrar, 

 

Då närmar vi oss sportlovet, men innan dess 

testar vi ett nytt koncept för våra 9:or. Tidigare 

har ”Attefallsprojektet” varit ett projekt som 

man arbetar mer sporadiskt med under en lite 

längre period. I år satsar vi istället på en 

intensiv temavecka. Samtliga ämnen utom 

idrott blir involverade i projektet som bland 

annat handlar om att lära sig hur man skaffar 

och underhåller ett eget boende. Under veckan 

kommer eleverna huvudsakligen hålla till på 

skapandekullen. Det blir både praktiska och 

teoretiska inslag. Det praktiska består  av att 

bygga en modell av en Attefallsstuga. Detta 

måste avslutas på plats nästa vecka. Dessutom 

ingår en stor teoretisk del, som man kan jobba 

vidare med hemma om man inte blir klar v. 6. 

Inlämning av den teoretiska delen sker senast 

söndag v.7.  

Eleverna gör ett teknikarbete om 

mobiltelefoner . Detta arbete har deadline 

fredag v. 9. .Dvs 1 mars. Mer information finns 

på classroom. 

 

Ännu så länge är inga prov eller inlämningar 

planerade i februari. Vi börjar dock så smått att 

förbereda eleverna för en intensiv period av 

nationella prov. Först ut är svenskan den 12:e 

och 14:e mars.  

 

På föräldramötet informerade vi om  tider för 

utvecklingssamtal. Vi kommer inte jaga någon 

denna termin då det är den sista, utan det är ett 

erbjudande. Vill man boka in ett samtal hör 

man av sig till respektive mentor.  

 

På mötet delade vi också ut resekontrakt inför 

studieresan till Krakow. Vi påminner er om att 

skriva på dessa och skicka tillbaka till oss så 

snart som möjligt. 

 

Det var allt för denna gång. 

 

Vänliga hälsningar 

 

Annika och Alexander 

 

 

 

 

 

 

 



 

februari 2019 
 
 


