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mån 11 studiedag                              v.2                       

tis 12 skolstart 

ons 13 idrott 

tors 14  

fre 15 profil 

lör 16  

sön 17  

mån 18 idrott                                     v.3 

tis 19  

ons 20 idrott, matteläxa 

tors 21  

fre 22 engelskaläxa, profil 

lör 23  

sön 24  

mån 25                                              v.4 

tis 26  

ons 27 idrott, matteläxa 

tors 28  

fre 29 engelskaläxa, profil 

lör 30  

sön 31  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hej! 

Nytt år och ny termin! Jag hoppas att ni 

alla har haft ett skönt jullov och att ni har 

fått vara friska. 

 

Förhoppningen är att vi snart ska kunna 

återgå till det normala, men fram till dess 

är det viktigt att vi följer alla 

rekommendationer noga.  

 

Glöm inte att anmäla era barn till skola24 

om de är sjuka. Viktigt att tänka på är att ni 

måste anmäla varje dag. Skicka gärna ett 

mail till mig med. Påminner också om att 

det är viktigt att de elever som är hemma 

får hem skolarbete som de kan arbeta när 

orken återkommer, men då de fortfarande 

inte är redo att komma tillbaka till skolan. I 

dessa dagar blir det ju lätt några extra 

dagar hemma då rekommendationerna är 

sådana. 

 

I morgon drar skolan igång med start 

08:20. Läxdagarna är de samma som förra 

terminen. Onsdagens läxa kommer till en 

början att vara matte och dessa första 

veckor gör vi en storsatsning på tabellerna. 

De elever som redan behärskar dessa 

kommer att få en annan matteläxa.  

 

Denna termin kommer vi i SO att arbeta 

med Norden och syskonreligionerna, det 

vill säga; kristendomen, judendomen och 

islam. I NO blir det ljuset, magnetism och 

el.  

 

Det är viktigt att eleverna har med sig en 

rejäl väska/ryggsäck så att det kan ta hem 

saker vid behov. Den senaste tiden har 

framförallt tjejernas väskor blivit mindre 

och mindre. 

 

Nu ser jag fram mot att få träffa alla elever 

och köra andra halvlek av mellanstadiet 

😊  //Pia 

 

 


