
  

 

Månadsblad 1:an 
 

 Augusti 2019  

Tors 22 HT startar. Eleverna börjar kl. 9.00 och skoldagen avslutas kl. 13.45.   
Vi kommer att vara ute mycket, ta med kläder efter väder. 

V.34 

Fre 23 Vi är ute och plockar bär på eftermiddagen, medtag kläder efter väder.  
Skoldag: 9.00-13.45. 

 

Lör 24   

Sön 25   

Mån 26  V.35 

Tis 27 Utflykt till Gläntan. Medtag matsäck om ni vill (liten smörgås, frukt, 
vatten, varm choklad) samt sittunderlag. Kläder efter väder och ev 
ombyte. Stövlar är ett måste! 

 

Ons 28 Bokbussen kommer. Eleverna får låna två böcker hem på sitt lånekort.  

Tors 29   

Fre 30 Idrott ute, medtag kläder efter väder.  

Lör 31   



 

Månadsblad 1:an 
 

 September 2019  

Sön 1   

Mån 2 Bad för årskurs 1 efter lunch, medtag  badkläder, handduk och 
duschsaker. En frukt kan vara bra att skicka med. Vi åker taxi till och 
från Öjebyns badhus. Peter och Sara följer med. 

V.36 

Tis 3   

Ons 4 Föräldramöte 18.00 på skolan – viktigt att minst en förälder per familj 
deltar. 

 

Tors 5   

Fre 6 Sagoskogen – vi går på äventyr i skogen.  
Idrott ute.                                                           

 

Lör 7   

Sön 8   

Mån 9 Bad för årskurs 1, medtag badkläder, handduk och duschsaker.  
En frukt kan vara bra att skicka med. 

V.37 

Tis 10   

Ons 11   

Tors 12   

Fre 13 Skoljoggen (idrott) på fm – kläder efter väder.  
Vattenflaska kan vara bra att skicka med. 

 

Lör 14   

Sön 15   

Mån 16 TEMA – Vi går och cyklar till skolan (v.38-39).  
Bad för årskurs 1, medtag badkläder, handduk och duschsaker.  
En frukt kan vara bra att skicka med. 

V.38 

Tis 17 Skolfotografering  

Ons 18 Strövare - Tänk på att ha varma kläder eftersom vi är ute hela dagen. 
Ta med sittunderlag. Lätt matsäck får tas med, kall/varm dryck, liten 
smörgås eller en frukt. Vi tar med lunch och äter den ute. 

 

Tors 19 Skolsköterskan finns på skolan från 8.00-12.00.  
PEM – eleverna slutar efter lunch. 

 

Fre 20 Idrott ute.  

Lör 21   

Sön 22   

Mån 23 Bad för årskurs 1, medtag badkläder, handduk och duschsaker.  
En frukt kan vara bra att skicka med. 

V.39 

Tis 24   

Ons 25 Idrott ute, medtag kläder efter väder.  
Bokbussen kommer till skolan. 

 

Tors 26   

Fre 27   

Lör 28   

Sön 29   

Mån 30 Bad för årskurs 1, medtag badkläder, handduk och duschsaker.  
En frukt kan vara bra att skicka med. 

V.40 



 


