
 

 

Välkomna tillbaka till skolan! Hoppas alla haft ett avkopplande jullov 
och känner sig redo för vårterminen. Vi kommer att ta i bruk våra nya 

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8:30 
- 

9:00

Idrott ute 
På 
Apotekarängen

Idrott ute  
På 
Apotekarängen

Idrott inne 
kl. 8:15

IDROTT UTE  
På 
Apotekarängen

Idrott inne 
Kl. 8:15

9:00 
- 

10:00

Matematik 
Hälften

Svenska  
Bokstaven R

Kompis-
lektion

Matematik 
Talet 3

Kompis-
lektion

10:15  
- 

 11:30

Lunch/
Rast

Lunch/
Rast

Lunch/
Rast

Lunch/
Rast

Lunch/
Rast

11:30 
- 

12:30

Utelek i 
Hjorthagen

Svenska 
Med Michaela

Matematik 
Hälften

Skapande 
Bokstaven R

Musik 

         

12:30
– 

13:15

Utelek i 
Hjorthagen

Skapande  
Utställningen 
till 
biblioteket

Matematik  
Hälften

Skapande 
Bokstaven R

Högläsning 
och avslut 
av veckan

Vargar vecka 5

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Läxan lämnas in Läxan skickas 
hem

Innekläder + 
handduk till 
idrotten 

Innekläder + 
handduk till 
idrotten 

Veckans kom ihåg



Vi inleder januaris sista vecka och har fått njuta av en vecka med 
vackra morgnar och soliga raster. På måndagar, tisdagar och 
torsdagar inleder våra dagar med en rörelsestund utomhus, så 
barnen behöver vara klädda för en halvtimmes utelek när de 
kommer på morgonen.  

Under helgen har vår whiteboard, vår samlingsmatta och våra 
bänkar helt bytt plats, så på måndagen möts vi av ett klassrum 
med nytt utseende. Spännande! 

Vi vill påminna om att det är förbjudet att åka upp till övre 
parkeringen och till campus för att hämta och lämna sina barn. 
Slottsparkeringen ska användas av föräldrarna.  

Ha en fin vecka! 

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

Vargar vecka 5

Sportlov 

Vecka 8 (17-21 februari) är det sportlov, vi behöver veta om ditt barn 
är i behov av omsorg. Vi behöver även veta om ditt barn är i behov av 
omsorg under planeringsdagen måndagen den 9 mars.  

Anmäl er till Eftis här: https://forms.gle/QccycT49RW3BmNXX8 
Anmäl även om ni inte är i behov av omsorg. 

Information om lovet hittar du på hemsidan när det närmar sig.  

Sista anmälningsdagen är 3 februari. 

https://forms.gle/QccycT49RW3BmNXX8
https://forms.gle/QccycT49RW3BmNXX8

