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ons 1 profil, matteläxa 

tors 2 idrott 

fre 3 engelskaläxa 

lör 4  

sön 5  

mån 6                                             v.15 

tis 7  

ons 8  

tors 9  

fre 10 Långfredag 

lör 11 Påskafton 

sön 12 Påskdagen 

mån 13 Annandag påsk                   v.16 

tis 14 idrott 

ons 15 profil 

tors 16 idrott 

fre 17  

lör 18  

sön 19  

mån 20                                             v.17 

tis 21 idrott 

ons 22 profil, svenskaläxa - läsa 

tors 23 idrott 

fre 24 engelskaläxa 

lör 25  

sön 26  

mån 27                                             v.18 

tis 28 idrott 

ons 29 profil, svenskaläxa - läsa 

tors 30 idrott 

 

 

 

 

 

 

Hej! 

Då var det åter dags för ett brev från mig! 

Det är en orolig tid just nu men vi får 

hoppas att vi klarar oss från att stänga 

skolorna. Sista veckorna har många elever 

varit hemma, men jag hoppas att det har 

gått bra att arbeta efter de arbetsscheman 

som jag skickat hem. Ännu en av följderna 

av Coronaviruset är att Gun som var tänkt 

att ersätta Rebecka inte har möjlighet att 

arbeta hos oss. Vi får verkligen hoppas att 

det här snart är över och att livet kan återgå 

till lite mer normalt.   
 

Snart stundar ett efterlängtat påsklov och 

efter det går vi in på andra halvlek på den 

här terminen.  
 

När det gäller Vårcupen har jag ännu inte 

anmält klassen då det ännu inte är klart om 

den blir av. Anmälningstiden är 

framflyttad och så även cupen. Jag 

återkommer när jag vet mer. 
 

Efter lovet kommer vi att satsa lite extra på 

läsningen. Vi kommer tillsammans att läsa 

en bok och varje vecka kommer eleverna 

att få hem ett eller ett par kapitel de skall 

läsa hemma. Det är bra om de får läsa 

denna läxa högt för en vuxen.  
 

Vi har oftast god arbetsro i klassen men det 

är fortfarande många som har svårt att följa 

instruktioner. De kan, redan innan de vet 

vad de ska göra, säga: jag förstår inte vad 

jag ska göra. Vi fortsätter naturligtvis att 

arbeta med detta i skolan men ni får gärna 

arbeta med detta hemma också. Jag 

upplever att de hellre frågar än att tänka 

efter vad som faktiskt sagts. 
 

Eleverna vill gärna åka på utflykter och det 

var till exempel tänkt att vi skulle åkt till 

Universeum men under rådande 

omständigheter är inte det möjligt. Kanske 

finns det någon av er som har ett 

spännande arbete som ni vill komma och 

berätta om. Ni är så välkomna! Hör av er 

så bokar vi en tid!  
 

Avslutningsvis vill jag säga att det är 

otroligt kul att arbeta med era barn! 

  //Pia 

 

Glad Påsk! 


