
Nu har det blivit dags för läsårets sista vecka. Oj vad tiden har gått snabbt! Jag vill redan 
nu passa på att tacka alla elever och föräldrar för det här läsåret. Jag hoppas ni får en fin 
sommar!


Jag brukar läsa ganska mycket då jag är ledig och nu har jag en sommarutmaning till 
eleverna. Då sommarlovet är slut ska vi väga alla böcker som Zebrorna har läst under 
sommaren och sedan väga alla böcker jag har läst för att därefter avgöra vem som vunnit 
utmaningen - 23 elever tillsammans eller en lärare. Naturligtvis ska det finnas ett pris i 
potten! Priset bestämmer vi tillsammans. Jag kommer under veckan att ge mer information 
till eleverna. Peppa dem gärna under sommaren med läsningen. Det är en god investering 
inför kommande läsår.


Fredag 15 juni är det skolavslutning. Vi samlas klassvis på övre skolgården senast kl. 8.15. 
Avslutningen börjar kl. 8.30. Eleverna får gärna klä upp sig. Efter gemensam avslutning nere 
på fotbollsplanen samlas vi en stund i vårt klassrum innan det är dags för glass och 
sommarlov.


Läsåret 2018-2019 inleds onsdag 22 augusti kl. 8.15 på fotbollsplanen. Håll utkik på skolans 
aktuelltsida där det meddelas datum och tid för föräldramötet som hålls inför skolstart.


Veckobrev v.24

Ha en fin vecka och ett riktigt skönt sommarlov!

önskar Hanna och Oskar



Veckoschema v. 24 
  

 


Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30
09.15

Mentor 

Vi startar upp 
veckan

Religion 

Islam

Hatti-
fnattarna

Genrep inför 
avslutningen 

Vi samlas i 
klassrummet

Skol-
avslutning 

Se veckobrev 
för info

9.15 
10.00

Engelska 

Cities

10.00 
10.30

Rast

10.30 
11.15

Religion 

Islam 

10.30-11.05
Svenska 

Utvärdering

Vi städar 
undan och 
gör klart 
det sista 

11.15
11.50

Idrott ute 

Frisbeegolf
Ombyte+dusch

11.05-11.50
Matematik 

Längdenheter

Vi avslutar 
läsåret

11.50 
13.00

Lunch                                                                       
 Rast

13.00 
13.45

Biologi 

Från barn till 
vuxen

Svenska 

Utvärdering/
Göra klart

Hatti-
fnattarna

Vi avslutar 
läsåret

14.00-14.45
Teknik/pro 

Med Gaurav


