
 

mars 2019 
 

fre 1 engelskaläxa, profil 

lör 2  

sön 3  

mån 4 idrott                                   v.10 

tis 5 engelskaläxa, hkk/slöjd 

ons 6 idrott 

tors 7  

fre 8 engelskaläxa, profil 

lör 9  

sön 10  

mån 11 idrott                                   v.11                          

tis 12 engelskaläxa, hkk/slöjd 

ons 13 idrott 

tors 14  

fre 15 engelskaläxa, profil 

lör 16  

sön 17  

mån 18 idrott                                   v.12 

tis 19 

mellanstadiet besöker 

konserthuset, 

engelskaläxa, hkk/slöjd 

ons 20 idrott 

tors 21  

fre 22 engelskaläxa, profil 

lör 23  

sön 24  

mån 25 idrott                                   v.13 

tis 26 
simning, engelskaläxa, 

hkk/slöjd 

ons 27 idrott 

tors 28  

fre 29 engelskaläxa, profil 

lör 30  

sön 31  

 

 

Hej! 

Ny månad och visst känns det som våren är på 

ingång.  

 

Jag är snart klar med rättningen av de 

nationella proven. Eleverna kommer få ta del 

av resultatet så snart allt är klart. När det gäller 

er föräldrar kommer ni, när alla prov i alla 

ämnen är gjorda och rättade, kunna ta del av 

resultaten av dessa under ett par timmar en 

eftermiddag i maj/juni.  

 

Under mars kommer vi lägga extra fokus på 

engelskan vilket innebär att eleverna kommer 

att ha två engelskaläxor varje vecka men 

naturligtvis då ingen matte- eller svenskaläxa. 

Förutom den vanliga läxan kommer de få 

ytterligare en läxa där de kommer att få träna 

extra på både förståelse och på att kunna 

uttrycka sig skriftligt. 

 

Jag vill börja med att tacka alla er som erbjudit 

sig att följa med till Stockholm. De två 

föräldrar som kommer att följa med är Emma, 

Alexanders mamma och Anders, Rolfs pappa. 

Det mesta av resan är nu spikat och inom en 

inte allt för snar framtid kommer ni få hem mer 

information.  

 

Den 19 mars kommer mellanstadiet besöka 

konserthuset. Veckan därpå är det dags att åka 

till simhallen för att visa/träna våra 

simfärdigheter. 

 

Eftersom jag fått många frågor angående 

datum för de nationella proven kommer dessa i 

repris. 

8 och 10 april engelska 

6 och 8 maj matte 

 

Mvh Pia Ekelund 

 

pia@ahlaforsfriaskola.se 

  

Hoppas vi snart får se dessa! 
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