
 

 

Varje onsdag och fredag på rasten mellan 9.30–9.45  

har elever från årskurs 6 rastdisco för alla på skolan.  

En väldigt uppskattad rastaktivitet! 

 

 

  

Hej! 

Nu har eleverna gått några veckor på det nya året och eleverna är i full gång igen 

med sina skolarbeten. Vi har även dragit igång med nationella prov för årskurs 6. 

Efter sportlovet startar vi upp med proven för årskurs 3.   

Vi har under denna terminen jobbat en del med elever som kommer för sent till 

lektionerna av olika anledningar. Där har jag gått in och bett lärare att skriva upp om 

det blir upprepade tillfällen och att den tiden i så fall får läggas på fredagar efter 

skoltid. Detta gäller främst elever i årskurs 4-6. 

Efter lovet kommer ALLA elever i årskurs 4-6 att ha en personlig iPad. Årskurs 4-5 

får endast ha den i skolan (om inga speciella skäl förekommer), vidare kommer F-3 

att få fler uppsättningar att använda i undervisningen. 

Jag vill påminna om att mellan kl. 8-16 får inga bilar köras in på skolområdet för att 

släppa av barn. Vi har idag problem med att bilar kör in samtidigt som vi har elever 

ute innan skolstart. 

Torsdag den 7 mars har årskurs 4-6 vinterfriluftsdag. Vid ”vårväder” ställs denna dag 

in. 

Eleverna i årskurs 1-3 har haft IUP samtal och efter lovet är det årskurs 4-6 tur.  

Vi är även mitt uppe i rutiner och möten kring överlämningar för kommande läsår. 

Förskolebarn ska skolas in, årskurs 3 ska delas in i nya klasser tillsammans med 

Fagerlids elever inför årskurs 4. Årskurs 6 ska delas in i nya klsser inför årskurs 7 

och då även få nya klasskamrater från kommunens andra elever i årskurs 6. Mycket 

spännande tid blandad med viss oro för eleverna. 

Ha ett bra sportlov! / Camilla Berglöv-Hermansson rektor Nordalsskolan 

 
 

 

Vecka 8 Sportlov. 

Uppdatera tider på 

TYRA 

 

7 mars Idrottsdag 

årskurs 4-6  

( 

Vecka 10-11 IUP-

samtal årskurs 4-6 

 

18-21 mars 

filmfestival 

 

”Modigast är den 

som vågar visa sig 

som den är”        

John Lancaster Spalding 

Johan  
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