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fre 1 geografiprov del 3 

lör 2  

sön 3  

mån 4  idrott                                  v.14 

tis 5 nationellt prov i engelska 

ons 6 NO-prov, profil 

tors 7 
nationellt prov i engelska, 

idrott 

fre 8  

lör 9  

sön 10  

mån 11                                             v.15                       

tis 12  

ons 13  

tors 14  

fre 15 Långfredag 

lör 16 Påskafton 

sön 17 Påskdagen 

mån 18 Annandag påsk                   v.16 

tis 19  

ons 20 profil 

tors 21 idrott 

fre 22  

lör 23  

sön 24  

mån 25 idrott                                   v.17 

tis 26  

ons 27 matteläxa, profil 

tors 28 idrott 

fre 29 engelska läxa 

lör 30  

 

 

 

 

 

Hej! 

Efter ett par veckor med vår kom vintern på 

besök, men som tur var fick den inget rejält 

fäste.  

 

Nu har vi bara några dagar kvar innan vi får ett 

skönt påsklov. Innan dess har vi några prov att 

genomföra. Nu på fredag är det sista provet i 

geografi och på tisdag är det prov i NO på 

kapitlet kemiska reaktioner.  

 

Nästa vecka är det dessutom nationella prov i 

engelska. På tisdag har vi två prov, 

läsförståelse och hörförståelse. Första provet 

kommer att starta 09:50 så det är viktigt att de 

som har haft sovmorgon är i tid. Efter detta 

prov kommer vi att äta, något tidigare än 

vanligt, för att därefter genomföra andra 

provet. På torsdag har vi det tredje och sista 

provet. Här handlar det om att eleverna ska 

skriva en text.  

 

Veckan efter påsk har eleverna inga läxor men 

jag kommer att testa av tabellerna så det kan 

vara bra att repetera dem. De som inte klarar 

dem kommer få dem som en extra läxa. 

 

Nu är de sista sakerna kring Stockholmsresan 

bokade. Vi kommer att åka 30–31 maj och 

hoppas på att få ett par riktigt fina dagar i 

Stockholm. Den personal som följer med från 

skolan är Mattias, Rebecka och jag själv. 

Dessutom kommer Ellas pappa Klaes också 

följa med.  

 

För att resan ska bli så bra som möjligt vill vi 

att ni hör av er om det är något speciellt vi 

behöver känna till om ert barn inför resan med 

X2000, övernattning och mycket 

promenerande.  

 

Inför påsklovet skickas betygsvarningar hem. 

Dessa varningar är för att informera er om i 

vilket/vilka ämnen lärarna känner oro för att 

inte betyg ska nås. Detta är en information om 

hur läget ser ut just nu.  

 

Den 8 april kommer jag inte att vara på skolan. 

Rebecka och vikarie finns på plats. Behöver ni 

maila denna dag går det bra att maila Rebecka 

och Thore.  

 

pia@ahlaforsfriaskola.se  

 

  //Pia 
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