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Månadsbrev 5A september 

Biblioteket 

Årskurs fem kommer likt förra läsåret att åka till biblioteket i Stenhagen för att låna diverse litteratur. 

Vi kommer att åka med en månads regelbundenhet. Hjälp gärna till genom att uppmuntra eleverna 

att låna böcker som läses hemma, läsningen utanför skolan är minst lika viktig. 

Första tillfället blir tisdagen den 30/8. 

 

Skogsdagar 

Terminens första och andra skogsdag ryms inom tidsramen för detta månadsbrev. Första tillfället i 

skolskogen blir torsdagen den 1/9. Vi kommer då att leta vanligt förekommande svampar samt 

arbeta med kartan och orientering i närmiljön. 

Andra tillfället i skolskogen blir tisdagen den 27/9. Eleverna kan med fördel vid dessa tillfällen ha med 

sig varma och slitstarka kläder, extra strumpor och en vattenflaska. 

Ramstadagen 

Årskurs sex anordnar och leder denna dag. Det brukar innebära en rad olika övningar som klassen 

utför tillsammans. Ombyte är valfritt, men kan vara behagligt. Även en vattenflaska kan vara på sin 

plats. 

Föräldramöte 

Onsdagen den 7/9 klockan 18:00 bjuder vi in till ett föräldramöte i ”Gamla skolan”. Mer information 

och en inbjudan skickas inom kort.  

Skoljoggen 

Fredagen den en 16/9 har det blivit dags för Skoljoggen igen.  

Skoljoggen är Sveriges i särklass största motionslopp och vi brukar delta varje år. Vi kommer 
att tävla klassvis. Vilken klass springer flest varv i snitt i skolskogen? Vi kommer att räkna ut 
hur långt vi tillsammans på skolan har sprungit tillsammans under dagen. 
  
Ta med löparskor, vattenflaska och kläder som är sköna att springa i. Det är frivilligt ombyte 
under dagen! Omklädningsrummen står öppna. Extrakläder är bra att ha med då man utöver 
svettig, kan bli både smutsig eller blöt. 
  
Skoljoggen arbetar också med välgörenhet i form av springslanten. Mer information om 
springslanten och om man har lust gör för att bidra kommer att finnas på skolans hemsida 
när det närmar sig skoljoggen. 
/Tobbe 

Lovdag 

Fredagen den 30/9 är studiedag för lärarna, vilket innebär att eleverna har lovdag. 
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Nästa månadsbrev 

Nästa månadsbrev kommer att publiceras på hemsidan fredagen den 30/9. 

Klassresa 

Eleverna tjänade ihop en del pengar under förra läsåret och har sedan dess räknat på vad det skulle 

räcka till. Jag behöver dock hjälp av er föräldrar med diverse saker, så som medverkan vid aktiviteten, 

eventuellt hämtning. Ni får gärna höra av er om ni har idéer eller dagar när ni skulle kunna hjälpa till. 

Läsåret 16/17 

Ser fram emot ett gott och givande samarbete under kommande läsår. Hör av er om frågor finns! 

Med vänliga hälsningar 

Andreas 

andreas.gellerstig@uppsala.se 
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