
 

juni 2019 
 

lör 1  

sön 2  

mån 3 
                                           v.23  

Vanlig skoldag                      

tis 4 Vårsalong 

ons 5 Klassdag 

tors 6 Lediga 

fre 7 Lediga 

lör 8  

sön 9  

mån 10 
                                            v.24  

Profildag                      

tis 11 Profildag 

ons 12 
Aktivitetsdag och 

skapandeprofilens vårshow  

tors 13 

Städdag, tömma skåp och 

lämna in nycklar, samt 

fotbollsmatch mellan klass 9 

och lärarna 

fre 14 Avslutning 

 

Hej föräldrar, 

 

Då var det dags för 03:ornas (och Emmas) sista 

månadsbrev. Det känns vemodigt att släppa 

iväg dessa fantastiska ungdomar, men 

samtidigt har vi en stark tro på att de kommer 

klara sig utmärkt och gå en ljus framtid till 

mötes utanför AFS. Innan dess har vi dock 14, 

förhoppningsvis ljuvliga,  junidagar att klara 

av. 

 

Måndagen den 3:e är den sista dagen som 

eleverna går enligt schema.  

 

Tisdagen den 4:e är det  vårsalong. Eleverna i 

klass 9 börjar sin skoldag klockan 9:00 i 

musiken. De kommer då få en timme att öva 

på sitt avslutningsframträdande. Klockan 10:00 

kommer de få börja arbeta med att förbereda 

inför själva salongen som pågår mellan 16:00 

och 18:00. På eftermiddagen får de som har 

möjlighet åka hem och vila mellan 14:00 och 

15:30. Mellan 15:30-18:30 behöver de vara på 

plats och arbeta med sina stationer. Elever som 

kommer arbeta i kaféet ombeds ta med sig en 

vit t-shirt. 

 

Onsdagen den 5:e är det klassdag. Vi kommer 

åka till Göteborg med hyrd buss och 

genomföra ett antal aktiviteter som vi planerar 

tillsammans med eleverna nu på måndag 

morgon. Återkommer med tider.  

 

Torsdagen den 6:e och fredagen den 7:e är vi 

lediga. 

 

Måndagen den 10:e och tisdagen den 11:e är 

det profildagar. Om eleverna inte får till sig 

något annat under veckan som kommer börjar 

de klockan 8:20 vid skolan. Idrottsprofilen 

kommer bland annat att vandra till Uspastorp 

och genomföra ett antal aktiviteter där. 

Skapandeprofilen kommer att arbeta med sin 

vårshow(musikal).  

 

Onsdagen den 12:e är det aktivitetsdag för de 

elever som inte har en roll eller funktion i 

vårshowen. De börjar skoldagen uppe på 

Sjövallen klockan 9:00. Elever som har en 

roll i musikalen eller som är funktionärer 

börjar klockan 8:20 på skolan.  

 

Torsdagen den 13:e börjar klass 9 återigen 

klockan 9:00 i musiken för att finslipa de sista 

detaljerna inför deras framträdande i kyrkan. 

Därefter kommer de få städa ur sina skåp, sitt 

klassrum och korridoren. Ca 12:30 kommer de 

få smaka på gräset upp på Sjövallen när de får 

sig en fotbollslektion av lärarlaget.  

 

Information om avslutningen kommer i ett 

separat brev. Alex har fått frågor via mail 

gällande hur många släktingar man får ta med 

sig till kyrkan och detta vet vi inte svaret på 

ännu. Informationen kommer dock bifogas 

avslutningsbrevet.  

 

Därmed återstår inget annat än att tacka er för 

tre fina år och önska era barn och givetvis er en 

underbar sommar och ett stort lycka till inför 

framtiden. 

 

Tack! 

 

Hälsningar 

 

Annika och Alexander 
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