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lör 1  

sön 2  

mån 3  idrott                                  v.23                       

tis 4 Vårsalong 

ons 5 
Idrott, 

Klassmys på eftermiddagen 

tors 6 Nationaldagen 

fre 7 LOV 

lör 8  

sön 9  

mån 10 08:20-13:30                        v.24 

tis 11 

08:20-13:30    

Möjlighet att se de nationella 

proven 15-17                                      

ons 12 
08:20-13:30, stora profilens 

musikal                                         

tors 13 
Fotbollsmatch mellan personal 

och nior. 

fre 14 Avslutning 

 

Hej! 
 

Nu sjunger mellanstadietiden på sista 

versen. Nästa vecka är en kortvecka men 

en vårsalong ska vi ändå hinna med. Den  

4 juni arbetar vi i klassrummet med att 

färdigställa inför eftermiddagen. Eleverna 

går mellan 08:20 och 13:30. Därefter har 

de en stunds ledigt fram till klockan 15:30 

då vi åter träffas i klassrummet. (För de 

elever som inte hinner hem serveras korv 

med bröd.) Eleverna arbetar sedan fram till 

18:30 då vi avslutat Vårsalongen och 

städat skolan. Som vanligt är det 

obligatorisk närvaro för eleverna. I år har 

alla klasserna i uppdrag att få in så mycket 

pengar som möjligt för att skänka 50% till 

välgörande organisation samt 50% för att 

rusta upp skolgården. Vi hoppas på många 

besökare. Det kommer finnas möjlighet att 

betala kontant och med swish. Klassen 

kommer att sälja blommor samt plektrum 

men även visa upp det vi arbetat med 

under året. 
 

Den 5 juni kommer vi i klassen ha lite mys 

på eftermiddagen. Eleverna röstade för att 

få ta med sig lite eget och vi kom fram till 

att varje person får ta med sig en dricka,  

33 cl eller 50 cl, 100 g godis och 100 g 

snacks. De som inte vill äta godis kan i 

stället välja att ta med sig 200 g snacks. 

Självklart är det inget krav på att ta med 

sig något av detta. 
 

Sista veckan gäller andra tider, se ovan. 

Eleverna har inga övningsämnen utan 

istället arbetar vi klart och städar vårt 

klassrum.  
 

Tisdagen den 11 juni har de av er som vill, 

möjligheten att se hur det gått för era barn 

på de nationellaproven. Jag kommer att 

finnas på plats i klassrummet mellan 

klockan 15 och 17.  
 

Dagen efter, onsdagen den 12 juni, är det 

viktigt att eleverna har med sig en väska så 

att de kan ta med sig sina saker hem. 

Denna dag kommer vi dessutom att gå upp 

till Furulundsparken för att se skapande 

profilens musikal.  
 

På torsdag fortsätter vi att städa vårt 

klassrum. Säkert hinner vi med något mer 

innan vi går till Sjövallen för att se lärarna 

spela fotboll mot niorna. Eleverna slutar 

efter matchen på Sjövallen.  
 

När det gäller avslutningsdagen kommer 

det att komma mer information senare. 

Troligen kommer det att se ut som det 

brukar, det vill säga vi börjar i kyrkan och 

fortsätter sedan till Prästalund, om vädret 

tillåter, för att äta tårta. Sedan börjar 

sommarlovet och efter det väntar 

högstadiet. 

                                               Pia 

pia@ahlaforsfriaskola.se 

 

 

mailto:pia@ahlaforsfriaskola.se

