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tis 1 Porträttfotografering 

ons 2 Porträttfotografering 

tors 3  

fre 4 DISA skolstart 8.20 för alla 7or 

lör 5  

sön 6  

mån 7 
  DISA på finliret                                          

v.41 

tis 8  

ons 9  

tors 10  

fre 11  

lör 12  

sön 13  

mån 14 
   DISA på finliret                                         

v.42                        

tis 15 Flourlackning 

ons 16  

tors 17  

fre 18 Tyska kapiteltest 1-4 

lör 19  

sön 20  

mån 21 
  DISA på finliret                                          

v.43 

tis 22 9ornas konsert kl 13 

ons 23  

tors 24  

fre 25  

lör 26  

sön 27  

mån 28 LOV                                 v.44 

tis 29 LOV 

ons 30 LOV 

tors 31 LOV 

 

 

 

 

 

Hejsan därhemma. 

Nu har höstterminen dragit igång och det 

känns i luften att det närmar sig den svalare 

årstiden. 

 Alla utvecklingssamtal är nu avklarade 

och det har varit trevligt och givande 

att få träffa er alla! 

 I år 7 tittar vi på #Hashtag som handlar 

om näthat med utgångspunkt ur det 

som hände 2011 på en gymnasieskola i 

Göteborg. Mycket givande, att se vad 

en kommentar på internet kan ge för 

konsekvenser.  

 Vi fortsätter att arbeta med gruppen 

genom att eleverna skall få möjlighet 

att genomgå ett program som kallas 

DISA där fältassistenter från Ale 

jobbar  i klassen vid fyra tillfällen. 

Alla elever i klassen behöver vara på 

plats på fredag 4/10 kl 8.20 för att 

starta detta arbete. (De kommer att få 

kompensationsledigt vid ett lämpligt 

tillfälle.) Detta är ett ypperligt tillfälle 

att lära känna våra fältassistenter och 

stärka gruppen. Vänligen påminn dem! 

 Vi missade att be om två klassföräldrar 

när vi hade föräldramöte och hoppas 

på detta sätt nå fram till några som 

känner sig manade. Vänligen meddela 

oss, tack. 

 Under oktober jobbar man i SO med 

länder/ klimatområden. 

 

NU på måndag 30/9 har skolår 4-8 valbar 

friluftsdag och egen matsäck och dryck skall 

medtagas. Information till eleverna finner 

de i trapphuset i A-huset.(Den gamla fina 

skolbyggnaden) 

 

 

Med önskan om en fin oktober! 

 

/ Ingvald och Agnetha, kf år 7 

 

 

 


