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Åk 1 Delfiner                                  
Hej alla delfinfamiljer! 

Nu är det dags för de sista dagarna innan ännu ett lov, och det med en hel del specialprogram. 
Måndag och tisdag kör vi vanliga skoldagar, men onsdag och torsdag gör vi lite annat bus 😊  
Under veckan som gått så har vi gjort kartläggningar i klassen inom skrivande och matematik, 
något ni kommer få ta del av under utvecklingssamtalen. Vi har även lärt oss och skrivit 
faktatexter om kor, vårt första bondgårdsdjur. På idrotten har vi fått svettas med både 
cirkelträning och samarbetsövningar, båda kluriga på sitt eget sätt. 

🐣  Info om påskveckan 
- På ONSDAG kommer vi på morgonen att gå på en utflykt tillsammans med Blåvalarna. På 

eftermiddagen kommer vi se filmen Ronja Rövardotter, efter att äntligen ha läst klart 
boken! 

- På TORSDAG har vi påsksamling i kyrkan kl 9.00. Vi samlas som vanligt 8:15 och går sen 
tillsammans till kyrkan. Efter lunch har vi en kort rast och sen är det dags för Chicken 
Race.  Det finns tid för eleverna att byta om innan. Ettornas start är 11:30, mer info om 
Chicken race längre ner i veckobrevet. Föräldrar är välkomna som påhejare!  

- Skoldagen avslutas efter Chicken race (ca kl 12), och då kan den som har möjlighet hämta 
hem sitt barn, viktigt att ni meddelar MIG om ert barn går hem innan 13. De barn som är 
kvar är med mig i klassen fram till 13:00 då Fritids tar vid. 

- På FREDAG är skolan och fritids stängt. 
  
Kort info inför utvecklingssamtal 
- Fr.o.m. 17.4 finns det tider uppe för bokning på SchoolSoft. 
- Omdömen på SchoolSoft är klara och ifyllda för er föräldrar att se fr.o.m. 21.4. 
- Utvecklingssamtal påbörjas under vecka 17 och framåt. 
Mer info kommer i nästa veckobrev! 

Glad påsk! 
Cindy, Maria & Gustav 

Viktiga datum: 
5.4 - Utflykt med Blåvalarna 
6.4 - Samling i kyrkan 
6.4 - Chicken race 
v. 15 - Påsklov 
17.4 - Bokningar öppnas för utvecklingssamtal 
21.4 - Omdömen ifyllda på SchoolSoft 
v. 17 - Utvecklingssamtal drar igång
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Chicken-race, torsdagen den 6.4 

Nu är det ÄNTLIGEN dags för CHICKEN RACE igen.Vi besöker även 
påskkyrkan med F-6 på morgonen denna dag. Tiderna är därför anpassade till 
både kyrkan och lunchtiderna. 

F-klass, åk 1 och åk 2 springer trekantsvarvet medan åk 3-6 springer runt hela 
Hjorthagen. Våra 5-åringar springer upp till Campus, rundar gården och 
kommer tillbaka till mål. Starttiderna är följande: 

5-åringarna 
kl.  10.55 uppvärmning 
kl. 11.00 start 

Åk 5-6 
kl. 10.40 uppvärmning 
kl. 10.45 start 

Åk F-1 
kl. 11.25 uppvärmning   
kl. 11.30 start 

Åk 2 
kl. 12.05 uppvärmning 
kl. 12.10 start 

Åk 3 
kl. 12.15 uppvärmning 
kl. 12.20 start 

Åk 4 
kl. 12.25 uppvärmning 
kl. 12.30 start 

-   Uppvärmningen för alla elever sker på konstgräset utanför Norra flygeln. 

- Eleverna får jättegärna klä sig i något GULT :) 


