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mån 1 idrott                                   v.14 

tis 2 hkk/slöjd 

ons 3 matteläxa 

tors 4 
9:orna har konsert i 

Medborgarhuset 

fre 5 engelska läxa, profil 

lör 6  

sön 7  

mån 8 
nationellt prov i engelska, v.15 

idrott                                    

tis 9 hkk/slöjd 

ons 10 
nationellt prov i engelska, 

matteläxa 

tors 11  

fre 12 engelska läxa 

lör 13  

sön 14  

mån 15                                             v.16 

tis 16  

ons 17  

tors 18  

fre 19  

lör 20  

sön 21  

mån 22                                             v.17 

tis 23  

ons 24  

tors 25  

fre 26 profil 

lör 27  

sön 28  

mån 29 idrott                                   v.18 

tis 30 hkk/slöjd 

 

 

 

 

 

Hej! 

Ny månad och nya aktiviteter. Vi börjar med 

ytterligare en vecka där vi har tid att förbereda 

oss inför de nationella proven i engelska. 

Proven har vi sedan veckan därpå och det 

känns som om de är väl förberedda för dessa.  

 

I matte har vi arbetat mycket med att förstå hur 

vi på olika sätt kan lösa problem och har nu 

kommit in på det sista kapitlet, som är bokens 

längsta. Detta kapitel är ett repetitionskapitel 

över allt vi har lärt oss vilket är bra att hinna 

med att arbeta med innan de nationella proven 

i matematik kommer 6 och 8 maj. Under 

arbetet med detta kapitel har jag möjlighet att 

se om det är något eleverna tycker är extra 

svårt för att kunna gnugga detta extra. 

Matteläxorna fram till proven kommer att vara 

att vara klart till ett visst tal, beting.  

 

I NO arbetar vi med NTA-lådan ”rörelse och 

konstruktion” och planen är att vi ska vara 

klara innan påsklovet men eventuellt kan vi 

behöva ytterligare någon vecka. 

  

I SO har vi under senaste tiden läst om 

stormaktstiden och under besöket i Stockholm 

kommer vi få möjlighet att se det ståtliga 

Vasaskeppet. Veckan innan påsk kommer vi 

repetera lite om hur vårt land styrs, allt för att 

vara mera förberedda för vårt besök i 

riksdagen. 

 

Den 4 april har 9:orna konsert i 

Medborgarhuset. Konserten börjar klockan 13 

och slutar ca 13:45. Eleverna slutar när 

konserten är slut 

 

Efter påsklovet är det så dags för den 

efterlängtade Stockholmsresan. Information 

om denna får ni på separat papper. Det 

viktigaste att veta är att vi samlas klockan 8:00 

vid spår 6 på Göteborgs centralstation den 

23 april och att ni hämta era barn på samma 

plats klockan 17:35 den 25 april. Vet inte vid 

vilket spår men det hittar ni ju på plats. Det är 

även viktigt att se till att era barn har bra skor 

med sig för vi kommer gå mycket.    

 

Nu hoppas jag att jag fått med allt av vikt! 

 

 

Jag passar även på att önska er en Glad Påsk!       

                                                                 //Pia 

 

pia@ahlaforsfriaskola.se 


