
  Veckobrev V.24 
Idrott Vecka 24 
Måndag: Beachvolleyboll IP Ute  

Kvarglömda kläder  
Från och med onsdagen den 12 juni lägger vi ut alla kvarglömda kläder från i år i idrottssalen. Vi ber er 
föräldrar gå dit tillsammans med era barn för ta hem det som är erat. Kläderna kommer finnas där till den 
18 juni.  

Knytis på teknik (Simon hälsar) 
Efter lång förfrågan så vill min halvklass i hjortarna ha en slags knytis nästa vecka då det är sista 
lektionen. Enda kravet är att det inte är läsk (saft ok), och att det räcker med att det är typ max 250 g av 
något ätbart, samt inget med nötter.  

Utvärdering för vårdnadshavare 
Det finns en länk till utvärdering för er vårdnadshavare under fliken Aktuellt på skolans hemsida. Fyll 
gärna i denna! 

Onsdag 12/6 och Torsdag 13/6
Onsdag och torsdag är klasslärardag och då har vi lite specialprogram. På onsdag ska vi bl.a. börja städa  
och samla in böcker, kolla gärna hemma om ni har några böcker hemma och ta med dem isåfall. Efter 
lunchen kommer vi åka och bada till strandbadet. Det skulle vara bra om alla har cykel denna dag.  Har 
man inte möjlighet att ta cykel, kan man komma och prata med mig så ordnar vi det. Skoldagen avslutas 
ca.14.00.  
På torsdag har vi genrep inför skolavslutningen på morgonen,  städar och efter lunchen går vi till 
midsommarängen och har lite picnic. De får alltså ta med sig något att mumsa på, MEN jag är ganska 
hård med vilka mängder de tar med. 
Det innebär t.ex. att: 
- Tar man chips så är det en LITEN chipspåse eller Pringles-burk, inga fullstora påsar med.  
- Samma sak med godis, inga halvkilos plockpåsar. MAX 150 gram. 
- Dryck som gäller är saft, vatten, mineralvatten, smaksatt vatten eller Loka Crush. 
- TA GÄRNA FRUKT :)  

Hjälp dem gärna med att begränsa sig i sina mängder, det är många som haft knytis med eleverna nu så 
viktigt att hålla begränsningen för mängder.  

Skolavslutning Fredag 14/6
På fredag är det skolavslutning. Vi samlas prick klockan 8:00 på innergården. 8:15 tågar vi klassvis ner 
till konstgräsplanen. Samlingen avslutas ca 10:00 och då går vi till klassen och avslutar året tillsammans. 
Vi går ut och äter glass och sen är det fritt fram att ta sommarlov!  
Läsåret 2019-2020 inleds Torsdag 22 augusti kl. 8.30 



Schema vecka 24 Årskurs 5 Hjortar  
Tid Måndag 10/6 Tisdag 11/6 Onsdag 12/6 Torsdag 13/6 Fredag 14/6

8.30 –  
9.15

Musik 

med Elin

Övning inför 
skol-

avslutning  
Konstgräsplanen

Matematik 

Vi repeterar s.
210-217

Genrep inför 
skol-

avslutningen 
9.00 - 10.30   

Samling i 
klassen 8.30 
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8.00 Samling 
övre gården  
8.15 Intåg 
klassvis 

8.30 - 10.00 
Skolavslutning 
på konstgräset  

Terminen 
avslutas i 

klasserna och 
därefter glass på 

skolgården. 

9.15 –  
10.00 Gå till  

IP

Historia 
Karolinska tiden 

Svenska 

Utvärdering 
läsåret 

2018-2019

10.00 - 
10.30

Idrott IP 
Ute 

Beachvolleyboll 

Ombyte+dusch

Rast Rast

10.30 – 
11.15

Matematik 

Vi repeterar s.
210-217

S 
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Ä 
D 
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I 
N 
G
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T 
Ä 
D 
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I 
N 
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11.15 - 
11.50

Svenska * 

Faktatext 

Lunch + rast 
11.50 - 12.45

12.45 - 
13.30

Svenska 

Läsförståelse  
Göra klart 

Teknik / Slöjd 

Simon Karlsson / 
Sabina Backholm 

Simma  
vid 

strandbadet

U 
T 
E 
M 
Y 
S

13.30 -  
14.15  

Matematik 

Repetition s.206 
+ s.208-209

Läxor 
Vecka 

24

Till Måndag Till Tisdag Till Onsdag 
Badkläder + 

handduk

Till Torsdag  

Klasslärare: Mathias Emet * Speciallärare tillgänglig
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