
 
Hej! 
Nu är alla np gjorda!! 
Veckorna går rasande fort och många aktiviteter har vi de sista veckorna. Nu 
försöker vi så gott vi kan hålla er informerade. 

Händer kommande vecka/veckor 
Hälsosamtal pågår fortfarande i åk 6A  
13/5 Prao - lapp lämnas in  
14/5 HPV - Vaccination dos 2 för några flickor  
15/5 No - prov, 6 B 
15/5 Besök på Vägledningscentrum - under lektionstid - OBS! 6 A promenerar från skolan kl 
8.00. 
17/5 NO - PROV, 6 A 
17/5 Besöker vi Operan efter lunch (dagen avslutas där ca 13.30)  
20/5 -21/5 Prao för åk 6 - dags att planera/hitta praoplatsen för dessa dagar  
 
Läxor till v.20 
måndag: idrottskläder  
tisdag: idrottskläder  
onsdag: Eng  - grammatik, arbetsblad, relativa pronomen, med who (som) /which (som) 
            Textbook, Focusruta sid 87  
            No - prov, 6 B 
torsdag: Ma - läxa, multiplikationstest ( 0 - 10)  
fredag: Sv - läst 3/4 av din klassiker  
    No - prov, 6 A 

Trevlig helg! 
Pia, Elias, Armin och Eva 
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