
 

Hej! 
 
På Vasaskolan har vi bestämt oss för att inte samla alla föräldrar till en traditionell uppstart 
dvs föräldramöte. Vi har istället gjort ett informationsblad där det också finns  en länk till 
filmen, ”Personal på VR 18”. Elever har med sig denna information hem idag och den skickas 
också till er mail. 
Vi hoppas att ni, på detta sätt, får svar på en del frågor och det ni saknar kommer ni att 
kunna få svar på under lära-känna-samtal som kommer att starta v 40 för 6B.  Jag kommer 
att erbjuda tider för samtal på skolan eller tider för telefonsamtal (för de föräldrar som 
känner sig osäkra på att komma hit). Tider för samtal kommer att skickas ut under nästa 
vecka. Ni kan bara boka en tid och det är bara en förälder som får komma på ett fysiskt möte. 
På måndag startar vi med läxhjälp. Det kommer alltid att vara på måndagar kl 14.40 - 15.10. 

Händer kommande vecka/ veckor: 
16/9 Vasajoggen ( information kommer på hemsidan)  
 
Läxor, v 37: 
måndag: Idrott - kommer att vara utomhus 
tisdag: Ma-läxa, arbetsblad 1:7 och 1:8 + rätta gamla fel  
            Ma - bok - du ska vara klar t.o.m. uppgift 57 
onsdag: Idrott - kommer att vara utomhus 
              Språk  
torsdag: Engelska - Du ska läsa med betoning och flyt kap 1 (s. 12-14)  
              förprickade glosor (rifle, store, crop, wheat, oats, disappear, pocket,  
              earthquake, disaster, reason, is wasted, mankind, depends on, starve)  
              samt att göra ”Did you get it?” Skriv svar i skrivboken i engelska.  
              Tipsa gärna om att läsa efter inspelningen som finns att lyssna på om  
              man googlar ”New what´s up 6"  
             No -läs sid 16 - 17 och förklara följande: Vad är en komet? Varför  
             sticker svansen på kometen alltid bort från solen? Vad är det för  
             skillnad på meteor och meteorit? Vad menas med vakuum?  
fredag: So - Östersjöländer - kommer på din mail  
             Sv - En vän för livet renskriven och klar 

Tack för trevliga dagar!  
Vänliga hälsningar, Eva 
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