
 

december 2021 
 

ons 1 profil 

tors 2 idrott 

fre 3 prov på världsreligionerna 

lör 4  

  

sön 
5 

Andra advent 

mån 6 idrott                                   v.49 

tis 7 prov i astronomi 

ons 8 profil 

tors 9 idrott   

fre 10  

lör 11  

sön 12 Tredje advent 

mån 13 idrott                                   v.50 

tis 14  

ons 15 profil 

tors 16 idrott 

fre 17 klassdag 

lör 18  

sön 19 Fjärde advent 

mån 20 idrott                                   v.51 

tis 21 julavslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej! 

 

Nu närmar vi oss terminens slut men innan 

dess har vi en hel del att göra. På tisdag 30 

november har vi det sista av de muntliga 

nationella proven, det i svenska. Eftersom vi 

har en hel del som varit sjuka har jag några 

som ännu inte gjort de två andra proven men 

det kommer vi att lösa under veckorna 48 och 

49. 

 

Den 3 december har eleverna prov på 

världsreligionerna. Inför detta har eleverna fått 

hem ett häfte att öva på. Tisdagen därefter,  

7 december, har de prov i astronomi. Till detta 

behöver eleverna träna på kapitlet i NO-boken. 

Jag har redan påmint om att det kan vara bra 

att ta hem boken redan nu för att träna men att 

det är viktigt att NO-boken finns med tillbaka 

till skolan så att vi kan arbeta med den under 

lektionerna.  

 

På grund av att det har varit mycket prov och 

läxor den sista tiden kommer de inte att få 

några fler läxor denna termin, förutom de som 

fortfarande tragglar tabellerna. Jag hoppas att 

vi har alla i mål innan vi går på jullov. 

 

Ni är säkert många som redan vet att vi sista 

tiden har haft en del konflikter i klassen. 

Kuratorn är inkopplad och vi fortsätter arbetet i 

klassrummet där vi påminner om hur vi ska 

vara mot varandra och att de ska komma till 

oss om något händer.  

 

Det kommer säkert att bli dagar som blir 

schemabrytande på ett eller annat sätt, men jag 

återkommer så snart jag har mer information.   

 

Eftersom smittspridningen i samhället ökar är 

det ännu inte bestämt hur avslutningen 

kommer att bli, men även detta får ni 

information om så snart jag vet mer. 

 

 

Tack för den här terminen!    //Pia 

 

pia@ahlaforsfriaskola.se 

 

 

 

 

 


