
 

Hej! 
 
Vi hade en fantastisk dag i Skatås, solen sken och alla elever kämpade med att springa/gå så många 
varv som möjligt. Klass 6 B sprang 79 varv och VR 18 samlade in ca 900 kr till Barncancerfonden. 
 
Jag vill påminna några föräldrar om att gå in och boka Lära- känna-samtal. Ni har fått en  inbjudan på 
er mail, Doodle, och där ska ni boka er tid.  
Eftersom jag inte kommer att vara på plats nästa vecka skickar jag redan nu med elever de frågor ni 
ska prata om hemma inför samtalet. Glöm inte att ta med frågorna! 

Händer kommande vecka/ veckor: 
Läxläsning, varje många för de som önskar, kl 14.20 - 15.10  
1/10 No - prov - Träna på Har du koll på Universum sid 22 - 23 i din Aktivitetsbok + repetera sid 29 i din No-bok 
OBS! Veckobrev för vecka 40 skickas ut, måndagen, den 28/9! 
 
Läxor, v 39: 
måndag: Idrott - kommer att vara utomhus  
tisdag: Ma-läxa, Arbetsblad 1:12 + Rätta gamla fel  
            Träna på multiplikationstabellerna 6, 7, 8, och 9 (använd din dator, multiplikationstabeller.se)  
onsdag: So - läs på kartan till Östersjöländer. Du kommer att få läxförhör på detta. Läs på sida 33 i din geografibok  
             eller i ditt röda häfte - länder, städer, vatten, berg  och öar  
torsdag: Engelska - se din mail från Karolina  
              No - Aktivitetsbok klar t om sid 23 (Har du koll på universum)  
fredag: Sv - Läs på orden, uppgift 6, i Klara svenskan. Jag har också skrivit dem här: giraff, diskussion, expedition,  
             match, shorts, skjutsa, projekt, kanske, operation, vyssja 
             Sv/So - Veckans nyhet - redovisas av Emma, Adrian B och David 

Tack för trevliga dagar!  
Vänliga hälsningar, Eva 

Hej,


vi har elever på skolan med löss. För att minska smittspridningen så är det superviktigt att ni luskammar era barn och vid behov behandlar 
med lusmedel. 


Kamma barnet regelbundet de närmaste två veckorna med luskam. Det underlättar att kamma håret med balsam. Om ni hittar löss är det 
viktigt att även de andra familjemedlemmarna undersöks. Behandling skall enbart göras på personer som har löss.


Om vi under skodagen upptäcker löss på elev så ringer vi er vårdnadshavare så barnet får gå hem och behandlas. Efter behandling är eleven 
välkommen tillbaka igen. 

Bifogar länk till 1177 där ni kan läsa mer. 


https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/hud-har-och-naglar/harbotten-och-harsackar/huvudloss/


Med vänlig hälsning,


Sandra Lilja

Skolsköterska

Vasaskolan 
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Veckobrev, v.39  

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/hud-har-och-naglar/harbotten-och-harsackar/huvudloss/

