
 

oktober 2021 
 

fre 1 engelska läxa 

lör 2  

sön 3  

mån 4  idrott                                  v.40 

tis 5 valbar friluftsdag 

ons 6 matteläxa, profil 

tors 7 idrott 

fre 8 engelskaläxa 

lör 9  

sön 10  

mån 11  idrott                                  v.41                          

tis 12  

ons 13 matteläxa, profil 

tors 14 idrott 

fre 15 engelskaläxa 

lör 16  

sön 17  

mån 18  idrott                                  v.42 

tis 19 prov i spanska/tyska 

ons 20 matteläxa, profil 

tors 21 idrott 

fre 22 prov i historia 

lör 23  

sön 24  

mån 25  idrott                                  v.43 

tis 26  

ons 27 musikprov, profil 

tors 28 NO-prov, idrott 

fre 29 engelskaläxa 

lör 30  

sön 31  

 

 

 

 

 

Hej! 

September är snart slut och hösten har 

kommit på riktigt! 

 

Skolarbetet rullar på och de flesta börjar nu 

komma in i skolrutinerna men måndagarna 

är inte roliga. Många elever är trött och har 

svårt att koncentrera sig. Det är bra om ni 

hjälper dem att komma i säng i tid samt att 

de äter en ordentlig frukost.  

 

Som ni ser kommer eleverna att ha en del 

prov i oktober. Jag har därför tagit bort en 

del vanliga läxor för att det inte ska bli allt 

för tufft. Påminner även om att det är 

viktigt att de läser på ordentligt till dessa 

prov då dessa är en del av 

betygsunderlaget. Det är också tufft att 

behöva göra omprov då de har nya prov att 

fokusera på.  

 

I svenskan skriver vi, som jag tidigare 

berättat, en roman. De skriver utkast, får 

dessa rättade och skriver sedan rent dem. 

Dessutom målar de en bild till varje 

kapitel. De elever som inte är klara med 

veckans kapitel på fredag får ta hem dessa 

för att skriva klart utkasten under helgen.  

 

Den 5 oktober kommer alla elever från år 4 

till 8 ha en valbar friluftsdag. Alla elever 

ska ha med sig matsäck för dagen. 

Eleverna börjar klockan 9 och slutar ca 

klockan 13.  

 

//Pia 
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