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mån 30 valbar friluftsdag                v.40 

tis 1 Idrott, porträttfotografering 

ons 2 profil, läxa 

tors 3 idrott 

fre 4 engelskaläxa 

lör 5  

sön 6  

mån 7                                             v.41 

tis 8 idrott 

ons 9 profil, läxa 

tors 10 idrott 

fre 11 engelskaläxa 

lör 12  

sön 13  

mån 14                                             v.42                        

tis 15 Idrott, flourlackning 

ons 16 profil, läxa 

tors 17 idrott 

fre 18 engelskaläxa 

lör 19  

sön 20  

mån 21                                             v.43 

tis 22 idrott 

ons 23 profil, läxa, 9:ornas konsert 

tors 24 idrott 

fre 25 engelskaläxa 

lör 26  

sön 27  

mån 28 HÖSTLOV                         v.44 

tis 29 HÖSTLOV 

ons 30 HÖSTLOV 

tors 31 HÖSTLOV 

 

 

 

Hej! 

Nu har jag jobbat med klassen ett tag. Det 

är en väldigt mysig klass med fantastiska 

elever. Vi har behövt jobba en del med 

arbetsron eftersom de gärna pratar vilket vi 

naturligtvis ska göra men vid rätt tillfälle.  

 

Jag har även träffat alla er föräldrar vilket 

var väldigt trevligt. 

 

Måndagen den 30 september kommer vi att 

ha den valbara friluftsdagen. Alla elever 

har fått sina förstahandsval. Gemensamt 

för alla är att de ska ha med sig matsäck 

denna dag. 

 

Klassen har fått en extra resurs under tiden 

25 september till 25 oktober. Detta genom 

att Maria Nielsen, lärarstudent, kommer att 

följa mina timmar. Hon har varit på skolan 

tidigare och gör nu sin sista termin på 

lärarutbildningen. 

 

Vecka 42 kommer jag att vara ledig. 

Måndag och fredag denna vecka ansvarar 

Rebecka och Maria för klassen. Övriga 

dagar kommer Yngve, tidigare SO-lärare 

på skolan, att ta hand om klassen 

tillsammans med Maria. Behöver ni 

komma i kontakt med skolan mailar ni 

Rebecka så ser hon till att informationen 

kommer vidare till rätt person. 

 

Den 23 oktober kommer 9:orna att bjuda 

oss på skolan på konsert. Detta innebära att 

eleverna slutar nere vid Medborgarhuset ca 

13:40. 

                          //Rebecka, Maria och Pia 

 

 
 

    


