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ons 1  

tors 2 Gbg: simning och studiebesök 

fre 3  

lör 4  

sön 5  

mån 6 

Dilemmadiskussioner om 2:a 

världskriget för de som inte 

redan deltagit.                                       

v.19 

tis 7 NP - SO 

ons 8 

Gruppdiskussioner om böcker 

med fokus på förintelsen och 

2:a världskriget. 

tors 9 NP - SO 

fre 10 
Deadline för rester och 

kompletteringar 

lör 11  

sön 12  

mån 13                                             v.20                       

tis 14  

ons 15 

NP – Ma 

Sista musiklektionen. Lämna in 

eller redovisa. 

tors 16  

fre 17 NP - Ma 

lör 18  

sön 19  

mån 20                                             v.21 

tis 21 Krakow 

ons 22 Krakow 

tors 23 Krakow 

fre 24 Krakow 

lör 25 Krakow 

sön 26  

mån 27 
  Deadline slöjdrapport.                                          

v.22 

tis 28  

ons 29 Alekampen 

tors 30 Lov 

fre 31 Lov 

 

 

 

 

Hej alla föräldrar 

 

Nu är vi snart inne i maj och allting börjar dra 

ihop sig. 

På torsdag åker klassen till Gbg för att simma  

och träna livräddning på Valhalla. Innan 

simningen görs ett studiebesök på 

Kamratgården. Eleverna behöver ha med sig 

matsäck denna dag. Vi hinner inte gå att köpa 

mat under dagen.   

Klassen har matte som vanligt på morgonen 

och åker därefter i hyrd buss. De är tillbaka ca 

halvtre-tre. 

 

10 maj är ett viktigt datum. Det är sista dagen 

att lämna in kompletteringar eller rester. Detta 

är för att vi ska hinna rätta alla arbeten inför 

betygssättning, vilket är särskilt viktigt för alla 

nior. Dessutom åker vi till Krakow strax efter 

och det kan bli tufft för eleverna att få  tid till 

att få klart eventuella rester.  

 

Inför Krakowresan kommer vi gå igenom ett 

antal regler med eleverna. Vi vill be er att prata 

med era barn om vikten av att följa kontraktet 

som ni föräldrar skrivit på. När vi åker iväg på 

en sådan här resa är det av yttersta vikt att man 

följer de direktiv man får från personalen och 

att man passar tider.  

 

Det var nog allt för den här gången. Om någon 

skulle ha några frågor om Krakowresan eller 

något annat är ni varmt välkomna att höra av 

er! 

 

Vänliga hälsningar 

 

Annika och Alexander 

 

 

 

 

 


