
 

juni 2020 
 

mån 1                                             v.23                       

tis 2 idrott 

ons 3 Profil, svenska läxa 

tors 4 idrott 

fre 5 
engelska läxa, på em går vi ut 

(medtag liten fika) 

lör 6 Sveriges nationaldag 

sön 7  

mån 8 Profildag, se separat mail   v.24                       

tis 9 klassdag, 08:20 - 13:30 

ons 10 klassdag, 08:20 - 13:30 

tors 11 klassdag, 08:20 - 13:30 

fre 12 skolavslutning 

 

 

Hej alla föräldrar och barn! 

Tänk vad fort ett läsår kan gå och tänk så 

mycket som händer på ett år. 

 

Nu återstår ett par veckor innan ett 

efterlängtat sommarlov tar vid. Innan dess 

är det en del som händer. Nästa vecka kör 

vi läsårets sista läxor. Vi är nu i slutet på 

Glasbarnen och kommer snart få veta vad 

huset har för hemligheter. Denna läxa är 

som vanligt till onsdag. Till fredag är det 

engelska som gäller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Då Cissi, som varit med i klassen vid några 

tillfällen, är med oss den 5 juni tänker vi 

att det skulle vara roligt att avsluta dagen 

med att gå upp till Furulund. Där kommer 

vi att köra lite lekar och sedan avslutar vi 

med att fika.  

 

Sista vecka börjar med profildag, vilket ni 

får/ har fått separat information om. Resten 

av dagarna kommer vi att ha klassdagar. 

Under dessa dagar kommer vi att 

färdigställa skolarbeten och städa. Viktigt 

att eleverna har med sig en stor väska varje 

dag för att kunna ta hem det som ska hem. 

 

 

Nästa termin kommer klassen få ett nytt 

klassrum i och med att vi flyttar ner till 

paviljongen till höger om grinden. 

 

Jag vill ännu en gång påpeka vilket lysande 

resultat vi fick av intensivläsningen vi hade 

under fyra veckor. Inför sommaren har jag 

en önskan om att ni ska fortsätta läsa 15 

minuter/dag. Att vara en god läsare 

underlättar allt skolarbete i framtida. 

 

Med detta sagt återstår inget mer än att 

tacka för detta läsår och önska er alla en 

skön sommar! 

 

  //Pia 

 

 

 

 


