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ons 1 Prov- Engelska 

tors 2 Prov- Svenska (satsdelar) 

fre 3 Läxa-So (rättegångsord) 

lör 4  

sön 5  

mån 6   PÅSKLOV                     v.15 

tis 7        ” 

ons 8        ” 

tors 9        ” 

fre 10  

lör 11 Påskafton 

sön 12  

mån 13                                             v.16 

tis 14 Start enligt schema 

ons 15  

tors 16 Prov- NO 

fre 17  

lör 18  

sön 19  

mån 20                                             v.17 

tis 21  

ons 22  

tors 23  

fre 24  

lör 25  

sön 26  

mån 27                                             v.18 

tis 28  

ons 29  

tors 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hej på er därhemma! 

 

Våren har kommit, äntligen, som vi längtat. Att 

vinden fortfarande är kylig står vi ut med ett 

litet tag till. 

 

 Nedan noteras sådant som behöver kollas 

extra noga  i dessa tider: 

 AFS: s hemsida 

 Google Classroom 

Påminn era ungdomar, tack! 

 

Anna A, engelska, hälsar att det är redovisning 

av vald planet och inlämning av rymddagbok 

strax efter påsklovet. 

 

OM…skolan behöver stänga så kommer 

distansundervisning att ske. Följande gäller: 

Målsmän får inbjudan och inlogg till Google 

Classroom.(om de inte redan har det.) 

 Alla elever loggar in på Google 

Classroom och respektive ämnesrum 

punktligt enligt ordinarie schema.  

 Där finns undervisande lärare 

uppkopplad för att notera närvaro i 

skola24 och svara på frågor.  

 Uppgifter kommer att finnas 

tillgängliga för att utföras under 

lektionstiden. Exempel: Hkk tisdag 

11.45-13.05, Agnetha är uppkopplad 

mot 7ans hkk- ämnesrum och 

tillgänglig, Svenska onsdag 8.20-9.20 

då finns Alexander uppkopplad osv. 

 Frågor kan komma att ställas av 

undervisande lärare under 

lektionstiden, där svar avkrävs av alla 

elever. (svarar inte eleverna noteras 

frånvaro i skola24.) 

 Check-out sker vid lektionens slut. 

Detta för att säkerställa elevernas lektionstid 

och bibehålla struktur för skoldagarna.  

 

Vidare ber vi er följa Folkhälsomyndighetens 

råd att hålla era barn hemma vid eventuella 

symptom på sjukdom och iaktta noggrann 

handhygien! 

 

 

Om information missats här, så ber vi att få 

återkomma. 

 

Mvh Anna D och Agnetha 

 

 

 

 

 


