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Hej! 

Tänk vad fort tiden går – redan dags för 

sista brevet i år fem.  

 

Av terminen återstår bara några få dagar 

innan 74 lediga ska fyllas med annat. Nästa 

vecka blir i stort sätt en vanlig vecka med 

idrott, läxor och annat som hör till. 

Därefter följer sista veckan! Vad som 

gäller för denna ser ni nedan: 

 

Måndag 7 juni har vi friluftsdag på 

Sjövallen med diverse samarbetsövningar. 

Skolan bjuder på två korvar med bröd samt 

en Festis. Vill man ha mer kan man ta med 

sig en liten fika. Alla behöver ha med sig 

en vattenflaska. Bad kommer inte att vara 

tillåtet. Vi samlas klockan 9 på Sjövallen 

och dagen avslutas ca 13:15 efter att vi 

tittat på niornas fotbollsmatch.  

 

Tisdag 8 juni kommer vi att städa i 

klassrummet, göra klart det som behövs 

samt ta hem det som ska tas hem. Denna 

dag är det viktigt att alla elever har med sig  

en stor väska/ryggsäck så att de kan få med 

sig sina saker hem. Dagen börjar och slutar 

i klassrummet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag 9 juni blir det mys och lekar. Alla 

elever får ta med sig en liten fika. Även 

denna dag börjar och slutar i klassrummet. 

 

Torsdag 10 juni är det dags för 

avslutning. Denna kommer att äga rum i 

klassrummet med traditionell tårta. I alla 

fall något som är som vanligt. Tyvärr är det 

inte möjligt för några föräldrar att närvara 

men förhoppningsvis kommer vi ha en 

annan situation nästa avslutning. Eleverna 

börjar klockan 9 och slutar klockan 11. 

Denna dag serveras ingen lunch men de 

elever som går på fritids kommer att få ett 

förstärkt mellanmål.  

 

Med detta sagt återstår det bara för mig att 

tacka för den här terminen och önska er 

alla ett riktigt skönt sommarlov! //Pia 

 

 

 
 

 

 

 

 

tis 1  

ons 2 idrott 

tors 3 svenskaläxa, tabelltest 

fre 4 engelskaläxa, profil 

lör 5  

sön 6  

mån 7 friluftsdag                   v.23                         

tis 8 klassdag, städning 

ons 9 klassdag 

tors 10 skolavslutning 


