
 

september 2021 
 

ons 1 profil 

tors 2 idrott 

fre 3 engelskaläxa 

lör 4  

sön 5  

mån 6 idrott                                   v.36 

tis 7  

ons 8 matteläxa, profil 

tors 9 idrott 

fre 10 engelskaläxa 

lör 11  

sön 12  

mån 13 idrott                                   v.37 

tis 14  

ons 15 matteläxa, profil 

tors 16 idrott 

fre 17 engelskaläxa 

lör 18  

sön 19  

mån 20  idrott                                  v.38 

tis 21  

ons 22 matteläxa, profil 

tors 23 idrott 

fre 24 engelskaläxa 

lör 25  

sön 26  

mån 27 idrott                                   v.39 

tis 28  

ons 29 matteläxa, profil 

tors 30 idrott 

 

 

 

 

 

 

Hej igen! 

Månadsbreven kommer tätt så här i början! 

 

Första veckan gjord och eleverna börjar så 

smått komma in i skolrutinerna. Oj, vad 

eleverna vuxit under sommaren. Jag har 

blivit omsprungen av en del när det gäller 

längden. I torsdags hade vi en blåsig dag 

fylld med olika aktiviteter på Sjövallen. 

Det är fortfarande en del elever som har 

svårt när vi har aktiviteter utanför 

klassrummet. Jag fick påminna många 

gånger om att de skulle lyssna på eleverna 

i nian som gick igenom vad som gällde för 

just deras aktivitet. Tröttsamt och inget jag 

egentligen ska behöva göra när de går i 

sexan.  

 

Som ni ser i månadsbrevet kommer mina 

läxdagar vara de samma som förra året. 

Under tid kan ämnena variera men nu i 

uppstarten kör vi matte och engelska. Jag 

har/kommer att testa av tabellerna, en del 

har ju tränat extra på dessa under 

sommaren, och utifrån hur det gått kommer 

kanske en del att ha en extra matteläxa i 

form av tabellträning. Detta hade vi redan i 

våras så jag tror att de flesta vet vad som 

gäller. Hoppas verkligen att tabellerna 

snart sitter så att alla kan lämna träningen 

av dessa bakom sig. Förutom mina läxor 

blir det med största sannolikhet även läxor 

i andra ämnen, främst i språkvalet.  

 

Vecka 37 har jag planerat att ha 

utvecklingssamtalen. Inför dessa kommer 

eleven och jag att ha tittat på vad eleven 

behöver ha med i sin IUP, individuell 

utvecklingsplan.  

 

Inom kort kommer även ett 

informationsbrev med det som normalt 

hade tagits upp på föräldramötet. 

 

  //Pia 

 

pia@ahlaforsfriaskola.se 
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