
 

 

april 2021 
 

tors 1  

fre 2 Långfredag 

lör 3  

sön 4 Påskdagen 

mån 5 Annandag påsk                   v.14 

tis 6  

ons 7  

tors 8  

fre 9  

lör 10  

sön 11  

mån 12 idrott                                   v.15                       

tis 13  

ons 14 idrott 

tors 15  

fre 16  

lör 17  

sön 18  

mån 19 idrott                                   v.16 

tis 20 prov på Norden 

ons 21 idrott 

tors 22 svenskaläxa, tabelltest 

fre 23 engelska läxa, profil 

lör 24  

sön 25  

mån 26                                             v.17 

tis 27  

ons 28 idrott 

tors 29 svenskaläxa, tabelltest 

fre 30 engelska läxa, profil 

 

 

 

 

 

Hej! 

Efter mitt mail hem till er föräldrar har det 

blivit något lugnare i klassen. Tack för all 

respons från er! 

 

Då är det snart dags för påsklov! Veckan 

efter lovet, vecka 15, kommer klassen att 

få prova på både spanska och tyska. Efter 

dessa ”prova på” lektioner kommer 

eleverna tillsammans med er 

vårdnadshavare att få välja vilket språk de 

ska läsa från och med årskurs 6. 

 

Lilla skapandeprofilen får digitalt besök av 

tecknaren Elise Rosberg fredagarna 16:e 

och 23:e april. Eleverna kommer då få lära 

sig om Manga. 

 

Den 20 april kommer eleverna ha prov på 

Norden. Inför provet kommer de att få 

tydliga instruktioner på vad de ska kunna. 

Min förhoppning är att jag ska kunna 

skicka hem denna information någon gång 

i början på vecka 15 då jag vet att många 

behöver gott om tid för att hinna träna på 

detta.  

 

I och med provet på Norden kommer vi att 

lämna geografin bakom oss och istället 

fokusera på religionen. Vi kommer då att 

repetera kristendomen samt läsa om 

Judendomen och Islam.  

 

Vi har lite kvar i NO:n när det gäller 

elektricitet så det kommer vi fortsätta med 

ett tag för att sedan gå över till att arbeta 

med teknik! 

 

Jag har anmält eleverna till 

Kängurutävlingen 2021 som är en 

mattetävling. Eleverna vet vad detta 

innebär i och med att vi provat tidigare 

tävlingar som finns att tillgå  

 

Det var allt från mig för denna gång! 

Passar på att önska er GLAD PÅSK och 

ett skönt påsklov! 

                                         //Pia 

 

pia@ahlaforsfriaskola.se 
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