
Lördagen den 1 september 2012 

Hej ! 
Då har vi arbetat ut ännu ett 

bokstavsschema och som det 

ser ut nu kommer det nog  

dröja innan det dyker upp 

ett nytt. 

 

För nästa vecka börjar vi med 

Ett arbete som kommer pågå under hela hösten. Mysteriet börjar med att Piffy är 

försvunnen, men vem eller vad är Piffy? Och vem kan ha tagit Piffy? 

För er som är mer intresserade av hur arbetet är planerat och upplagt så har jag gjort en kort 

sammanfattning av våra tankar på vår blogg: 

http://tangentdansen.wordpress.com/2012/08/29/forsta-deckarschemat-klart/  

Här kommer jag dokumentera hela ASL arbetet kring detektivtemat. 

Både jag och eleverna ser fram emot att få sätta tänderna i mysterium och klurigheter. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://tangentdansen.wordpress.com/2012/08/29/forsta-deckarschemat-klart/


Simundervisning 

Nu på måndag startar simundervisningen. Jag åker 

buss dit och hem med eleverna, så det är inget nytt 

från förra året förutom att vi åker lokalbuss eller 

länstrafiken. Vi startar på skolan som vanligt. 

Eleverna ska ta med sig hänglås och badkläder 

förstås. 

 

 

På bildlektionen har vi påbörjat våra självporträtt. 

Istället för monstermålningarna som prydde vår vägg 

förra terminen så kommer vi ha vackra elevansikten  

som förgyller vårt klassrum. 

Vi har även startat igång våra matematikhjärnor. Vi  

repeterar lite först. Räknar med talen 1-20 och växlar  

tiokronor till enkronor. 

 

Nästa vecka startar vi med intensivläsning i tre veckor 

framåt. Alla får med sig en bok och ett schema hem. 

Vi har haft väldigt goda framgångar vid varje läsperiod, 

så nu kör vi igång direkt. 

 

Tisdagen den 18 september klockan 18:00 – 19:30 är det föräldramöte. Då får ni även träffa 

vår nya rektor Rakel Fagerström. Anita Texwall slutar som rektor den 7 september då hon 

fått en rektorstjänst i Piteå. Bifogar ett brev från Anita som bilaga till veckobrevet. 

Hoppas ni har en god helg 

 

Christer Friman 

 

 

VIKtigt! 



 

 

Måndagen den 3 sept Simundervisning  
Vi startar upp med 
deckartemat. 
 

Badkläder, hänglås 
Läsläxa delas ut. 

Tisdagen den 4 sept Ma 
Idrott 
Musik 

Inget ombyte behövs 

Onsdagen den 5 sept S K O G E N Fika + bra kläder 
 
 

Torsdagen den 6 sept ASL – Deckartema  
 
 

Fredagen den 7 sept ASL – Deckartema 
 
 

 

 


