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Hej, 

Hoppas allt är bra där hemma. Här på skolan 

händer ganska mycket denna tid och jag hoppas 

få med det mesta i brevet. 

 

I matten håller vi på med geometri och mäter 

vinklar, räknar med vinkelsummor mm 

I svenskan har vi skrivit böcker mm. 

I So´n jobbar vi med religion, islam och ska strax 

övergå till historia. I engelskan jobbar vi en del 

med läsförståelse och skrivövningar och i no 

arbetar vi med våra sinnen. 

 

Jag håller nu på med utvecklingssamtalen. Det är 

några som inte lämnat in önskelappen om tider, 

trots påminnelse. Om ni vill ha samtal behöver ni 

höra av er.  

 

Från och med nu ska alla cyklar parkeras i 

cykelställen utanför skolgården. Ni som inte har lås 

på cykeln, bör skaffa det. 

 

Nu är det dags att prova-på-språk, för att i slutet 

på maj göra sitt språkval inför åk 6-9. De har tyska 

eller spanska att välja mellan. Det finns även extra 

engelska för dem som behöver det. De kommer 

att få två pass med spanska och två pass med 

tyska, för att känna sig för. 

 

Vi kommer även att spela ”Energikicken” i fotboll 

med klassen. Mer info kommer senare. 

 

Tisdagen den 7:e maj åker vi till Universeum. Vi ska 

få ta del av kemilaborationer mm. Vi äter lunch 

när vi kommer tillbaka, vid 12.40, så ett mellanmål 

behöver barnen ha med sig. Bussen avgår från 

skolan kl.08.10, så det är lite tidigare än vanligt.  

De slutar också något tidigare. 

 

Tisdag den 14:e maj är det friluftsdag på 

friidrottsarenan i Jennylund. Mer info kommer 

närmare. 

 

Årets vårsalong kommer att ligga tisdag den 4/6. I 

år kommer de flesta klasserna att sälja något, alt. 

lotteri mm. Vinsten kommer att gå till välgörenhet 

och att rusta upp skolgården. Vi hoppas att så 

många som möjligt kommer. Har ni föräldrar 

några idéer är de välkomna. 

 

Anders kommer att vara ledig v.20. Maggan 

vikarier för honom. 

Vårhälsningar 

  Lena och Anders 

 

 


