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Hej! 

Äntligen lite vinter! Så kul att backen är igång 

och ger möjlighet till skidåkning. Vi håller 

tummarna att den håller över sportlovet. 

 

Den 3 februari kommer eleverna att ha prov på 

kapitlet Ljus och vår syn. Redan på torsdag, 28 

januari kommer eleverna få ta hem sina NO-

böcker för att öva. Jag kommer även att skicka 

med ett informationsblad så att de vet vad de 

ska kunna. Sidorna i NO-boken är s. 118-131. 

 

Vecka 5 och 6 planerar jag för 

utvecklingssamtal. Även denna gång blir det 

över telefon. Jag kommer innan vårt samtal ha 

pratat med ert barn för att ta reda på hur hen 

tycker att det går samt mina tankar om läget. 

När vi sedan har vårt samtal behöver därför 

inte eleven vara med. Jag skickar hem en lapp, 

både fysiskt samt via mail, där ni kan önska 

tid. Därefter fördelar jag tiderna efter bästa 

förmåga. Är ni separerade kan vi naturligtvis 

ha två samtal om så önskas, Jag vill då att ni 

båda bokar en tid. 

 

Efter sportlovet kommer vi åter att köra hårt 

med läsningen. Vi kommer gemensamt att läsa 

en bok. Precis som förra året kommer eleverna 

att få läsa och arbeta med vissa kapitel hemma. 

Dessa läxor kommer igång först i mars då det 

bara finns en vecka efter sportlovet och jag inte 

kommer att ha möjlighet att lämna ut läxor på 

lovet. Denna läxa kommer att vara till tisdagar, 

för att bättre passa vårt schema. 

 

När det gäller mattetabellerna är det av största 

vikt att eleverna nu behärskar dessa. Detta är 

inte ett kunskapskrav i sig men underlättar 

arbetet i matte. De elever som ännu inte 

automatiserat dessa kommer från och med 

vecka 9 ha en extra läxa där de får träna på 

dessa. Kanske kan sportlovet vara ett bra 

tillfälle att nöta in tabellerna. 

  //Pia 

 

pia@ahlaforsfriaskola.se 

 

 
 

 

 

 

 

 


