
 

juni 2022 
 

ons 1  

tors 2 idrott 

fre 3  

lör 4  

sön 5  

mån 6 Sveriges nationaldag          v.23 

tis 7  

ons 8  

tors 9 idrott 

fre 10  

lör 11  

sön 12  

mån 13 Klassdag                             v.24 

tis 14 Sjövallen hela dagen 

ons 15 
Städning och niornas 

fotbollsmatch 

tors 16 skolavslutning 

 

 

Hej! 

Så var det juni! Hur snabbt blev det inte det! 

 

Klassen har nu gjort sin Stockholmsresa och 

det var ett trött gäng som mötte mig i skolan 

idag. Allt verkar ha avlöpt som planerat och 

jag passar på att tacka er föräldrar som var med 

och hjälpte till. 

 

Nu återstår bara två veckor på terminen och 

här kommer lite information om dessa dagar. 

Vecka 23 är en kort vecka med ledigt på 

måndag. Både åttor och nior är borta på resor 

och med dem en del lärare vilket innebär att 

lektionerna kommer att se lite annorlunda ut 

när det gäller vem som har lektionerna. 

Eleverna börjar och slutar enligt vanligt 

schema. Denna vecka är det viktigt att eleverna 

har med sig en rejäl väska då de kommer att ta 

hem mycket saker. 

 

Vecka 24 gäller följande: 

Måndag 13 juni – eleverna börjar 09:00 och 

slutar 13:30. Vad som kommer att hända denna 

dag är ännu lite oklart. Kanske behöver projekt 

ung lite tid eller så blir det något helt annat.  

Tisdag 14 juni – eleverna börjar 09:00 på 

Sjövallen och dagen avslutas 13:30 även detta 

på Sjövallen. Eleverna behöver ha kläder efter 

väder och kläderna ska även funka för fysisk 

aktivitet. Ingen lunch serveras utan eleverna tar 

med sig egen matsäck.  

 

Onsdag 15 juni – eleverna börjar 09:00 i 

klassrummet. Denna dag kommer vi att städa 

klassrummet samt flyttar böcker mellan olika 

klassrum. Klockan 13:15, på Sjövallen, startar 

fotbollsmatchen mellan årskurs 9 och lärarna. 

När matchen är klar slutar eleverna, ca klockan 

14.   

 

Torsdag 16 juni – avslutning. Detta år är 

planen att avslutningen ska äga rum i kyrkan 

med efterföljande tårtkalas i Prästalund. Nu 

hoppas vi bara att vädret är med oss så att vi 

kan genomföra det på det sätt det är tänkt. 

Påminner om att det är klassföräldrarna som 

organiserar tårtorna och övrigt som behövs. 

För er som är osäkra på vilka som är 

klassföräldrar påminner jag om att vi i början 

på sexan delade in eleverna i fyra grupper, 

efter klasslistan som går efter elevernas 

förnamn. Första fjärdedelen är ansvariga i 

sexan, nästa i sjuan och så vidare.  

 

Nu är det snart dags för elevernas andra betyg. 

Många elever har denna termin fått ett lägre 

betyg i bild än vad de hade i höstas. Detta 

beror inte på att de inte målar lika bra utan att 

vi denna termin fokuserat på andra 

kunskapskrav som till exempel bildanalys. 

Detta är något som många upplever som 

betydligt svårare.  

 

Med detta sagt är det bara kvar för mig att 

tacka för dessa tre år och önska er alla en skön 

sommar! 

 

  //Pia 

 

pia@ahlaforsfriaskola.se 
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