
Hej ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vecka till har flygigt iväg. Två dagar har jag varit hemma med min son, 

men eleverna har varit väl omhändertagna av andra vänliga pedagoger. 

Nästa vecka är nog den mest späckade vecka vi har haft, så därför 

kommer jag nu ta dag för dag vad som händer. 

Måndag: 

Simundervisning direkt från morgonen. Vi åker in med 8:38 bussen.  

Det blir jag och Maria från avd B som åker med eleverna in. 

Utrustning: Badkläder, handduk och lås. 

Vi är tillbaka strax efter 11:00 

 

Tisdag: 

Ganska vanlig skoldag, ingen idrott. 

Vi kommer arbeta med Deckarschemat och sista timmen har vi musik. 

Onsdag: 

Skolfotografering direkt på morgonen så vi inte hinner skita ner våra rena 

och fina kläder, eller sabba den snygga frisyren (speciellt hos magistern). 

Resten av dagen arbetar vi med deckarschema, matematik och lite annat. 

OBS! Skogen är inställd, då vi kommer tillbringa hela torsdagen ute. 



Torsdag: 

Stora äventyrsdagen. 

På morgonen kommer vi cykla upp till Åberget och där kommer vi 

tillbringa hela dagen med att göra olika små äventyr för att träna inför 

kvällsäventyret. 

Utrustning: 

Cykel + cykelhjälm 

Bra kläder för att vara ute en hel dag. Tag gärna lite extra kläder i 

ryggsäcken, så ni inte fryser. Vi kommer vara ute hela dagen oavsett 

väderlek. 

Fika – tag med fika. Idag är jag inte så strikt på vad som finns i 

ryggsäckarna, så länge jag inte ser läsk och godis där. 

Vi kommer även äta lunch ute, men den får vi från skolan förstås. 

När vi är klara med dagsäventyret så åker vi tillbaka till skolan och är där 

ungefär 13:00. 

 

Kvällsäventyret 

Vi samlas på Mårängskolan, på parkeringen klockan 18:30 för att sedan 

åka gemensamt upp till Åberget.  

 

Utrustning: 

Varma lämpliga kläder (samma här vi kör oavsett väder), matsäck, gärna 

några vedträn om man har. 

Första gruppen går ut i äventyret ungefär 19:00 

 

Grupp 1  Johannes, Elias, David, Tove, Liv 

Grupp 2  Gustav, Emil, Freja, Emilia, August 

Grupp 3  Nils, Jakob, Olivia, Ella, Mira 

Grupp 4  Samuel, Jack, Mimmi, Alice, Moses 

 

Äventyret beräknas vara klart ungefär 21:00 

Det här är något ni inte får missa! 

 



Fredag: 

Vi kommer att ha en vanlig dag där vi får prata om äventyret från 

torsdagen och arbeta lite med småjobb och avsluta dagen med en bild 

timme. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Underbara graffitimålningar som Eva var inne och gjorde med eleverna då jag satt i möte idag. 

 

 

Måndagen den 24  sept Simundervisning  Badkläder, lås och 

handduk 
 

Tisdagen den 25 sept Vanlig skoldag Ingen idrott 

 
 

Onsdagen den 26 sept Fotografering på 
morgonen 

 
 

 

Torsdagen den 27 sept Äventyrsdag – ute 
Äventyrskväll – ute 

 

Se utrustningsliste 
ovan 

Fredagen den 28 sept Vanlig skoldag 

 
 

Ingen bokbuss – 

inställd igen 

 

Observera att det inte är någon vanlig idrott denna vecka. 


