
 
Hej! 
Här kommer veckans brev! 

Händer kommande vecka/veckor 
Hälsosamtal pågår i åk 6  
29/4 Studiedag 
30/4 Studiedag 
1/5 Lovdag  
6/5 Np i ma - information kommer senare 
8/5 Np i ma - information kommer senare 
20/5 -21/5 Prao för åk 6 - dags att planera/hitta praoplatsen för dessa dagar  
Utv samtal fortsätter med Pia 11/4 8.30 Edvin, 9.00 Liv, 9.45 Lina, 10.15 Victor, 10.45 Anja, 
12.10 Albin, 12.40 Melvin  
Utv samtal 9/4 med Ingegerd 10.30 Natalie, 13.00 Vanessa, 14.30 Pontus 
 
Läxor till v.15 
måndag: Np i engelska, läsförståelse och hörövning - start 8.00 och slut ca 11.30 (Elever får ta  
    med sig något litet att äta - ej läsk eller nötter och det ska vara ”prasselfritt” 
tisdag:  idrottskläder + idrottsläxa, se mailen  
onsdag: Np i engelska, skrivuppgift, start kl 8.00 - lektioner fortsätter som vanligt denna dag 
    Hk, 6 B  
torsdag: ma- läxa, uppgift 168 - 180 (kap 10)  
              Hk, 6 A  
fredag: Sv - din deckare ska vara klar - respons av kamrat denna dag 

Trevlig helg! 
Pia, Elias, Armin och Eva 
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