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Hejsan därhemma. 

 

Hoppas alla fina elever har ett härligt lov med 

välbehövlig avkoppling. 

Nu är vi drygt halvvägs på höstterminen i 8an. 

Snart är det bara 3 terminer kvar i grundskolan, 

dags att växla upp? 

 

 Svenska inlämning: 

Personbeskrivningar 4/11 

 Musik inlämning: Soundtrap 20/11 

 Musikprov: Instrument 27/11 

 Engelska redovisningar v 48 och v 49 

 

 Dags att leta reda på, hyra eller låna 

och prova skridskorna. Den 24 

november är det dags att åka till Ale 

Arena, Bohus. Ta gärna med en 

enklare fika. Hjälm är obligatoriskt. 

Tider för detta kommer lite längre 

fram. 

 I No kommer man läsa om organisk 

kemi i november. 

 Tisdagen den 1a december är sista 

dagen för inlämningar, rester, 

kompletteringar, omprov osv. 

 

Angående vår service läxhjälp på tisdag 

morgnar, så vill vi be er kolla med era barn så 

att de verkligen går dit som avtalat. Att sitta i 

korridoren och spela på telefonen är väldigt 

trevligt, men inte om ni som vårdnadshavare 

tror att er ungdom är på lektion. Eller hur? 

 

Vi tackar Kristina, Teas mamma, som erbjöd 

sig att vara klassförälder även i år. Kan hon få 

en parhäst till detta ärofyllda uppdrag? 

Meddela henne, tack. 

 

 

Än så länge är kalendariet ganska tomt, men vi 

ber er hålla koll på Classroom och hemsidan.  

 

 

 

Mvh Anna D och Agnetha     

 


