
 

 

 

Årskurs F-3 

Vecka 21 

För alla 

Friluftsdag på tisdag 24 maj i Vibyspåret för F-5, heldag. Samling på skolan 8.00 och vi är tillbaka på 

skolan vid 13.30. Skolan tar med lunch och en frukt. Ta med: 

 Något att äta ur, t.ex. matlåda 

 Något att äta med 

 Vattenflaska med vatten 

 Något litet att fika med för de som vill (får ej innehålla nötter) 

 Något att sitta på (jacka/sittunderlag eller liknande)  

 Kläder efter väder 

Torsdag: Stängt 

Fredag: Klämdag fritids för anmälda 

 

Idrott och hälsa 
Påminner om kläder efter väder, solkräm börjar bli väldigt viktigt nu när eleverna börjar ta av sig när det 

är varmt. Det är ALLTID bra med ombyte, även fast vi är ute (eller kanske just för att vi är ute i alla sorters 

väder). 

F-klasserna hade ingen idrott denna vecka pga. andra aktiviteter de tiderna.  

Ettorna och tvåorna har jobbat med friidrott denna vecka bland annat med kulstötning, längdhopp och 

löpning. Nästa vecka blir det lite ändringar i schemat då det är kort vecka och friluftsdag på tisdagen.  

Måndag: Gula gruppen (åk 2) och Lodjuren (åk 1) har idrott 

Onsdag: Röda gruppen (åk 2) och Rävarna (åk 1) har idrott 

Jag fick även möjligheten att vara med tvåorna i onsdags en stund och då pratade vi om badvett, något vi 

kommer fortsätta arbeta med på friluftsdagen.  

Treorna hann inte med så mycket på sin lektion i måndags, dels för att det är en kort lektion men dels för 

att det var rätt rörigt. I onsdags var de iväg på utflykt så vi tar nya tag nästa vecka och provar med 

friidrotten igen. Regnar det blir det väldigt kallt, då gör vi något annat då det lätt blir att eleverna blir lite 

stillastående när de väntar på vissa stationer. Men vi är fortfarande ute, så kläder efter väder! 

Vibyskolan 
 



Information från Fritids 
 

Hugin 

Måndag: Skol-skogen  

Tisdag-Onsdag: grupper 

.Munin 

 

F-klass 
En kort skolvecka med endast tre skoldagar; Vi jobbar med och avslutar det vi påbörjat 

Idrottsdag på tisdag; se ovan vad Hannah skrivit 

All form av kalasinbjudningar behöver göras hemifrån för att undvika onödiga konflikter om det i skolan. 

Många av eleverna har haft leksaker och annat med sig i sina ryggsäckar. Vi ber er ha lite koll på det så att 

det undviks. Parfymerade produkter behöver också undvikas p.g.a. allergier. 

Årskurs 1 
Nästa vecka är det ingen läsläxa. Vi övar på kap 22 i skolan i stället. 

På måndag ska vi gå på musikal nere vid Fridegårdsteatern för att se en föreställning som kulturskolan 

arrangerar.  Föreställningen heter Blodmysteriet. Vi kommer att promenera fram och tillbaka. Skicka 

gärna med en vattenflaska och en extra frukt denna dag. OBS! Vi kommer att vara tillbaka på skolan ca 

14.30 denna dag (Det är svårt att beräkna tiden). 



På tisdag är det friluftsdag. Se informationen ovan. 

Torsdag fredag: Lovdagar 

 

Årskurs 2  
Måndag: Vi kommer släppa ut våra fjärilar som nu har kommit ut ur sina puppor under förmiddagen. Efter 

lunch kommer vi cykla till Fridegårdsteatern och se en föreställning som kulturskolan arrangerar. Ta med 

cykel och hjälm. Föreställningen heter Blodmysteriet. Vi är åter ca 14.30.  

På tisdag är det friluftsdag. Se informationen ovan.  

Torsdag fredag: Lovdagar 

 

Årskurs 3 
På tisdag är det friluftsdag. Se information ovan.  

Vad vi jobbar med: 

Sv/So/Bild: Forntiden 

Ma: Multiplikation och division. 

På torsdag och fredag är det lovdagar. 

Inga läxor till nästa vecka. 

Läxor 
 Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

Måndag    

Tisdag    

Onsdag    

Torsdag  LOV   

Fredag LOV   

 

Kontaktinformation 
Sjukanmälan: 0171- 528 00 (talsvar Dexter).  
Sjukanmälan ska göras före kl. 07.45.  
OBS! Sjukanmälan måste ske varje sjukdag.  
Meddela köket vid frånvaro om ditt barn har specialkost (0171- 526 67) 
 

Rektor Göran : 0171-527 45  
Personalens arbetsrum 0171- 529 72 (Telefonsvarare) 
Fritids Hugin: 0171- 527 11 



Fritids Munin: 0171- 46 84 65 (kl. 13.30–17.30) 
Kurator Veronica: 0171- 526 56 

Skolsköterska Therese: 0171-528 60  
 

 

Trevlig helg! 

Hälsningar 

Vibyskolans personal 

 


