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DETTA HAR VI JOBBAT MED 

Denna vecka har år 2-3 varit och simmat på Vattenpalatset och 
sköt sig exemplariskt. De har alla visat sina kunskaper och det 
är nu inskrivet i elevernas IUPer.  
 
F-1 har denna vecka avslutat sitt musikprojekt – filmmusikalen 
Pojken och Tigern. Filmen håller just nu på att klippas ihop.  
 
År 1 har haft en heldag med matematik där de fokuserade på 
geometri. Förskolebarnen har haft en göra färdig vecka med 
Annette.  
 
Vi har även haft ett lyckat besök av de nya förskolebarnen som 
börjar hos oss i höst.  
 

KOMMANDE VECKA 

Måndag 3 juni kommer år 3 att besöka fritidsklubben efter 
lunch. 

Tisdag 4 juni Kommer vi få besök av tre musiker, ”Tillfälligt 
avbrott för en kulturkram”. Barnen kommer få lyssna och även 
själva pröva på att spela och dansa.  

Onsdag 5 juni Kommer år 2-3 att berätta om landskapsdjur för F-1.  

Fredag 7 juni Lovdag och fritids för de som anmält det.  

 

YTTERLIGARE INFORMATION 

Nettan är ledig nästa vecka och Ingrid kommer vara vikarie för henne.  

Se nästa papper för mer information: 

 

 

 

 

 

 

AKTUELLA DATUM 

30 maj Friidrottsdag för år 2-
3 

4 juni besök av Tillfälligt 
avbrott för en kultur kram 

10 juni NordensArk 

11 juni Fotbollsturnering för 
F-3 

12 juni Adam Hvit i år 4, 
erbjuder cykelskola för de 
elever som vill pröva på 
konster. Medtag cykel och 
hjälm till skolan 
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 Måndagen den 10 juni – Nordens Ark 

Schema för dagen:  

7:45 Samling på torget utanför Bonum 

08:00 Bussen avgår från Gråbo Busstation 

10:00 Anländer till Nordens Ark – gemensam fika 

10:30- 11:30 Guidning i parken 

11:30 – 12:30 Lunch (pannkaka) 

12:30-15:00 Vandring runt i parken i processgrupperna 

15:00-15:30 Fika  

15:30 Bussen avgår från Nordens Ark 

Ca 17:15 Anländer vi till Gråbo Busstation 

 

Att tänka på:  

• Bussfärden är lång, elever med ev. åksjuka kan det vara bra att ge 
åksjuketablett till innan.  

• Vi är ute hela dagen, så smörj gärna in barnen vid sol.  

• Vi kommer äta pannkakor till lunch, men medtag gärna förstärkt fika och 
dricka.  

• Kläder efter väder 

• Passa tider, bussen går 08:00.  

• Ryggsäck är att föredra 

• Bekväma skor, vi kommer att vandra långt. 

 

Den 11 juni kommer vi medverka i en fotbollsturnering på Lekstorpsvallen. Vi ställer 
upp med tre lag och spelar 5-mannaturnering. F-1 bildar 2 lag och 2-3 ett lag. Vi 
kommer vara på Lekstorpsvallen hela skoldagen (08.30-13:45) och kommer att få 
korv med bröd till lunch. 
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Den 12 juni finns det ett erbjudande att få pröva på en cykelbana som planeras av 
Adam Hvit, elev i år 4 och vår Albin (f-klass). De som vill delta tar med sig cykel och 
hjälm till skolan. Mer information om upplägget bifogas till nästa veckobrev. 

Den 13 juni – Skolavslutning 

Skolan börjar denna dag klockan 09:00 med samling i hemvisten. Klockan 09:30 har 
vi gemensam avslutning i Hjällsnäshallen. Våra F-1 elever kommer tåga in 
tillsammans med varsin elev ur år 9 och överlämna en ros till dem. När avslutningen i 
hallen är slut samlas vi i hemvisten igen för tårtkalas, se bifogad fil/papper.  

När avslutningen är gäller fritids för de barn som har anmält detta till oss. 

 
Detta var all information för den här gången. Brevet läggs även upp på bloggen 
under fliken Informationsbrev.  
 
 
 

Med vänliga hälsningar från oss i arbetslaget F-3B 


