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Skolans sista skolvecka är nu här och vi ha endast två skoldagar kvar. På fredag är det dags 
för skolavslutning kl 8.30-10.00, eleverna samlas på innergården kl 8.15, efter samlingen på 

gården samlas vi klassrummet där jag vill tacka av alla rävar innan de går på sommarlov. 
Skolavslutningen avslutas sedan på innegården med glass till alla! Varmt välkomna! 

På skolavslutningen ber vi er alla att parkera era bilar på apotekarängen! 

Under veckan kommer vi tömma våra lådor på böcker och tömma våra pärmar, ta gärna med en 
påse som man kan lägga sina alster och saker i ifall de inte får plats i ryggsäcken. Töm gärna 

ert barns hyllplats i klädhallen då vi kommer byta klassrum till hösten! 

Vill också påminna er föräldrar om att ta en titt på kvar glömda kläder innan ni går på 
sommarlov. Vecka 28 töms rummet på kläder som är kvar och skänks till välgörenhet. 

Sommarboken 2017  
Snart är det sommarlov! Strängnäs kommuns bibliotek fortsätter att främja barnens läsande 

genom Sommarboken. Det går till så att de barn som vill vara med hämtar en folder på 
biblioteket i Strängnäs, Mariefred, Åker eller Stallarholmen med start 7 juni. Sommarboken 

pågår till 26 augusti. Barnen läser eller lyssnar på fem böcker/ljudböcker/daisy under 
sommarlovet. Böckerna ska vara på en nivå som passar barnen. De skall välja böcker med 

omsorg, något som är i nivå med deras läskunnighet, vilken naturligtvis kan variera. När de 
läst eller lyssnat på en bok, går de till biblioteket och berättar kort vad de tyckte om att läsa 

boken och varför (alltså inget innehållsreferat). De får ett klistermärke i sin 
sommarboksfolder. Efter 5 lästa och berättade böcker får de välja en presentbok. 

Sommarboken är tänkt som en fritidsaktivitet, baserad helt och hållet på frivillighet och 
läslust. Trevlig sommarläsning! 

Tack för trevligt samarbete under året och jag ser framemot ett nästa läsår med er alla! 

Glad sommar till er alla! 
Linda och Anita 

”Kom ihåg” V23
Till måndag Till tisdag Till onsdag Till torsdag Till fredag

Klämdag 

Skolan stängd, 
kom ihåg att 
anmäla till Eftis 
om behov finns. 

Sveriges 
nationaldag! 

Skolan och Eftis 
stängt.

Ta med en påse! Genrep inför 
skolavslutningen.

Skolavslutning
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Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 - 9.15
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Skolan och 
Eftis är stängt!

Göra klart
Genrep inför 

skol-
avslutningen
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Kl. 8.30 -10.00

Alla elever ska 
samlas på 

innergården kl 
8.15

9.15 - 10.00

10.00 - 10.30 RAST

10.30 - 11.15
Göra klart Städning och 

göra i ordning i 
klassrummet

11.15 - 12.00
LUNCH OCH RAST

12.00 -12.45

Städning och 
göra i ordning i 
klassrummet

AVSLUTNINGS
MYS

12.45 - 13.30

13.30 -14.15


