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mån 1                                             v.14 

tis 2  

ons 3 Np Kemi 

tors 4 
Halva 9:an håller konsert för 

övriga elever på skolan. 

fre 5 Matteprov 

lör 6  

sön 7  

mån 8                                             v.15 

tis 9 Np engelska 

ons 10  

tors 11 Np engelska 

fre 12  

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 

Inlämning idrottsarbete.  

Avsluta  spanskaarbete (om 

land) 

fre 26 

Sista dag för att lämna in 

resekontraktet för 

Krakowresan. 

lör 27  

sön 28  

mån 29 

Dilemmaövningar 2:a 

världskriget svenska. Samtliga 

svar måste vara klara.                                      

v.18 

tis 30  

 

 

Hej föräldrar, 

 

Då var vi inne i april. Nu hoppas vi på varmare 

väder och att elevernas motivation ökar än mer 

nu när mållinjen nästintill är synlig. 

 

Onsdagen den 3:e är det nationellt prov i kemi. 

Annika har gett eleverna den information de 

behöver. Viktigt att man kommer i tid denna 

dag. Provstart 9:00. Samling 8.50 i No-salen. 

 

Torsdagen den 4:e håller halva 9:an konsert för 

skolan. Eleverna framför en egen låt och en 

cover.  

 

Tisdagen den 9:e är det nationellt prov i 

engelska. På agendan står  läs och 

hörförståelse. Torsdagen den 11:e är det dags 

för uppsatsen. 

 

I idrotten har eleverna arbetat med en 

träningsdagbok och gjort ett eget 

träningsprogram. Den 25:e skall frukterna av 

det arbetet redovisas och lämnas in. 

 

Vi har fått in flera resekontrakt för vårt äventyr 

till Polen. Dock saknar vi ännu ett antal. 

Fredagen den 26:e är absolut sista dag att 

lämna in kontraktet.  

 

I svenska, so och engelska arbetar eleverna just 

nu med 2:a världskriget. I svenskan ingår det 

att eleverna skall ställas inför dilemman som 

människor ställdes inför under den här 

perioden. De skall sedan i grupp resonera och 

argumentera för hur de väljer att hantera dessa 

dilemman.  

 

 

Det var allt för den här gången! 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

Annika och Alexander 


