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sön 1  

mån 2 skogen                                 v.36 

tis 3 idrott 

ons 4 
profil, läxa, föräldramöte i 

klassrummet 18-19 

tors 5 idrott, slöjd 

fre 6 engelskaläxa 

lör 7  

sön 8  

mån 9 skogen                                 v.37                         

tis 10 idrott 

ons 11 profil, läxa, skoljogg 

tors 12 idrott, slöjd 

fre 13  

lör 14  

sön 15  

mån 16                                             v.38 

tis 17 idrott 

ons 18 profil, läxa, skoljogg 

tors 19 idrott, slöjd 

fre 20 engelskaläxa 

lör 21  

sön 22  

mån 23                                             v.39 

tis 24 
valbar friluftsdag, mer 

information kommer 

ons 25 profil, läxa 

tors 26 idrott, slöjd 

fre 27 engelskaläxa 

lör 28  

sön 29  

mån 30                                             v.40 

 

 

 

 

 

 

Hej! 

Nu har skolan varit igång en vecka och jag har 

hunnit lära känna eleverna lite. Verkligen kul 

att få arbeta med dem. 

 

På måndagar och onsdagar äter vi sent och 

dessa dagar kan det vara bra att eleverna har 

med sig lite frukt för att orka.  

 

På fredag får eleverna hem sina första läxor. 

Jag kommer att ge dem två läxor/vecka. De får 

läxorna på fredag och dessa är sedan till 

veckan därpå, en till på onsdag och en till 

fredag. Onsdagens läxa kan variera mellan 

olika ämnen medan fredagens läxa i princip 

alltid är engelska. När det gäller engelskaläxan 

kommer det de flesta gånger vara en text med 

tillhörande glosor. Det som är viktigt nu i 

början är att bygga upp ett bra ordförråd. Jag 

vill att eleverna lär sig de markerade orden, 

både betydelse och stavning, men samtidigt 

behöver de träna på texten så att de kan läsa 

och förstå. På ovningsmastaren.se kan eleverna 

lyssna på texterna och även läsa efter, för att på 

så sätt träna sitt uttal. 

 

Onsdagen den 4 september klockan 18 är det 

dags för föräldramöte. Eftersom alla klasser på 

mellanstadiet har möte samtidigt är vi 

medvetna om att det kan bli svårt med 

parkering. Är parkeringarna på skolan slut 

hänvisar vi till ”skapandekullen”, slöjden, 

Furulund eller Medborgarhuset i Ledet.   

 

I NO:n läser vi om skogen. Med anledning av 

detta kommer eleverna i halvklass gå ut 

tillsammans med Rebecka, både 2 och 9 

september. Tänk på att ha kläder efter väder. 

 

Den 11 september har vi skoljoggen. Mer 

information om detta kommer senare.  

 

Den 24 september kommer vi att ha en 

friluftsdag där eleverna får välja bland olika 

aktiviteter. Mer information kommer även om 

denna dag.  

 

Ha det gott i sensommarvärmen!  

 

                                             /Rebecka och Pia 

 

pia@ahlaforsfriaskola.se 
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