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Hej! 

Nu är verkligen hösten här. 

 

Eleverna har haft många prov den sista tiden så 

de är välförtjänta av ett lov.  

 

Anledningen till alla dessa prov är att vi nu gör 

avstämningar för att se hur eleverna ligger till. 

Ni som har äldre barn vet att vi vecka 44 

skickar hem betygsvarningar men för er med 

yngre barn är detta något nytt. De elever där 

någon lärare känner oro för att eleven inte 

kommer att nå godkänd nivå meddelar mig så 

att jag kan fylla i detta i det dokument skolan 

använder. Att få en betygsvarning innebär inte 

automatiskt att eleven inte kommer att bli 

godkänd. Det kan även vara så att en elev inte 

blir varnad men sedan ändå inte når godkänd 

nivå i något ämne då det är många veckor kvar 

av terminen och många moment återstår. 

Anledningen till att betygsvarningar skickas ut 

är för att ni som föräldrar ska bli medvetna om 

att skolan känner oro. Självklart arbetar vi i 

skolan med att hjälpa eleven att nå godkänd 

nivå.  

 

Måndagen efter lovet kommer klassen att åka 

till Skepplanda för att visa sina simkunskaper. 

Kanske en bra idé att träna simning under 

lovet. Mer information om detta har ni redan 

fått från idrottsläraren. 

 

I skolan har vi nu arbetat klart med NTA:n och 

även stormaktstiden. I SO kommer vi nu 

istället att läsa om världsreligionerna. 

 

En sista sak att skicka med er är att era barn 

behöver träna på att ta ansvar för sina läxor 

och annat. Det är många som glömmer läxorna 

och har de haft böckerna hemma tar det tid 

innan dessa är tillbaka i skolan. Att inte 

böckerna finns i skolan när vi ska arbeta med 

dem försvårar naturligtvis arbetet. 

 

Önskar er alla en skön helg och ett bra lov! 

Glöm inte att ställa om klockan! 

 

  //Pia 


