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ons 1 1:a maj, lediga 

tors 2  

fre 3 
Läxa – matte, kapitel 10 ska 

vara klart, profil 

lör 4  

sön 5  

mån 6 
Nationella prov i matte,      v.19 

idrott 

tis 7 

Universueum, bussen avgår 

från skolan 08:10 

hemkunskap/slöjd 

ons 8 Nationella prov i matte, idrott 

tors 9  

fre 10 
Engelskaläxa, chapter 12A, 

profil 

lör 11  

sön 12  

mån 13 idrott                                   v.20                       

tis 14 
Friluftsdag, mer information 

kommer 

ons 15 idrott 

tors 16  

fre 17 
Engelskaläxa, chapter 12B, 

profil 

lör 18  

sön 19  

mån 20 idrott                                   v.21 

tis 21 hemkunskap/slöjd 

ons 22 idrott 

tors 23  

fre 24 
Engelskaläxa, chapter 13A, 

profil 

lör 25  

sön 26  

mån 27 idrott                                   v.22 

tis 28 hemkunskap/slöjd 

ons 29 idrott 

tors 30 Kristi himmelsfärdsdag 

fre 31 LOV 

Hej! 

Snart är maj här och precis som förra året 

kom både våren och sommaren på en gång. 
 

I skolan förbereder vi oss för terminens 

sista nationella prov. Denna gång är det 

matten som ska testas. Läxa till den 3 maj 

är att vara klar med repetitionskapitlet, 

kapitel 10. Eleverna har idag, måndag, fått 

hem ett litet häfte som heter lilla 

verktygslådan, där det mesta av det vi 

arbetat med i matten i år finns med. Det är 

eleverna själva, kanske inte alla – men 

majoriteten, som önskat få detta häfte för 

att kunna förbereda sig lite inför provet. 
 

Från och med nu ska alla cyklar parkeras i 

cykelställen utanför skolgården. Bra att 

påminna era barn om att låsa sin cykel. 
 

Tisdagen den 7:e maj åker vi till 

Universeum. Vi kommer att delta i en 

lektion om rymden. Detta blir en repetition 

av vad vi tidigare lärt oss men naturligtvis 

även en del nytt. Vi äter lunch när vi 

kommer tillbaka, ca 12.40. Eleverna 

behöver ha med sig ett litet mellanmål då 

lunchen bli ganska sen. De slutar i vanlig 

tid denna dag. 
 

Tisdag den 14:e maj är det (troligtvis, ej 

helt klart ännu) friluftsdag på 

friidrottsarenan i Jennylund. Mer info 

kommer närmare. 
 

Årets vårsalong kommer att äga rum 

tisdag den 4/6 mellan klockan 16-18. I år 

kommer de flesta klasserna att sälja något, 

alternativ ordna ett lotteri mm. Vi har tänkt 

att skänka hälften av pengarna till 

välgörenhet och använda den andra halvan 

till att rusta upp vår skolgård. Därför 

hoppas vi att så många som möjligt har 

möjlighet att komma så vi får in mycket 

pengar. Har ni föräldrar några idéer är de 

välkomna. 
 

Jag har bara lagt ut en läxa/vecka under 

maj månad, men det kan komma fler.  

 

                                                         Pia 

 

pia@ahlaforsfriaskola.se 


