
 

 

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8:15 
- 

8:50

Svenska 

Vi börjar 
veckan

Vi går till 
Biblioteket

IDROTT Inne Engelska 
Food

Idrott inne 

8:50 
- 

9:10 
Rast Rast Rast Rast Rast

9:10 
- 

10:15

Grön 
flagg-
samling 
tillsammans 
med skolan

Vi går till 
biblioteket

Kompislektion Engelska  
Food

Kompislektion

10:15  
- 

 11:30

Lunch/
Rast

Lunch/
Rast

Lunch/
Rast

Lunch/
Rast

Lunch/
Rast

11:30 
- 

12:30

Veckans 
bokstav M

Svenska  
Med Michaela

SO 
Min familj

Bokstavs- 
pyssel

Musik

12:30
– 

13:15

Matematik Idrott ute SO 
Min familj

Bokstavs- 
pyssel

Vi avslutar 
veckan

Vargar vecka 46

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Ta med läxan Biblioteket 8:45, vi 
går från skolan 
8:15. 

LÄXAN SKICKAS 
HEM

Innekläder + 
handduk till 
idrotten 

Innekläder + 
handduk till 
idrotten . 

Veckans kom ihåg



Vi har haft en skön vecka efter lovet, det var roligt att få träffa alla 
barn igen!  

På tisdag ska vi besöka biblioteket. Vi träffas kl. 8:15 vid staketet som 
gränsar till stora parkeringen och går direkt till biblioteket. Glöm inte 
att lämna in era bibliotekslappar om lånekort till mig så att era barn får 
ett lånekort och kan låna böcker. 

Torsdagen den 14 november är ni välkomna på Eftis vernissage kl.
15:15-18:00. I år har Eftis ett stort spa där ni kan få fotbad, massage, 
en upplevelse med lugn musik och tända ljus och en filmvisning av 
”Den stora älgvandringen”. Ni kommer även kunna ta del av elevernas 
skapelser som de gjort på Eftis. I matsalen kommer det finnas soppa 
och smörgås till försäljning. 

Kom ihåg att läsa klassföräldrarnas inbjudan till Vargarnas första 
klassträff, den finns länkad under veckobrevet! 

Trevlig helg! 

Johanna  070-100 90 60 
Anita  070–100 82 35 

Vargar vecka 46

Skolan påminner alla föräldrar om att elever som får skjuts till 
skolan ska lämnas av på slottsparkeringen. Det är inte tillåtet för 
föräldrarna att köra upp på skolgårdens parkering eller på den lilla 
sandvägen mot Campus. Det är många små barn som rör sig på 
skolområdet och upp mot Campus - tänk på elevernas säkerhet! 



 


