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Lovskola!
du som är elev i åk 6–9 har möjlighet att träna
extra under tre dagar på påsklovet vecka 15.
måndag 6 april – onsdag 8 april
Simskola måndag 6 april – torsdag 9 april.
Lovskolan är på Ekillaskolan (Stockholmsvägen 49, 195 34 Märsta)
- Du kan studera svenska, svenska som andraspråk, engelska och
matematik. Det går även bra att välja enbart simskola (4 dagar)
- Du får välja två ämnen om du går i åk 9.
- Om du går i åk 6, 7 eller 8 får du endast läsa ett ämne. Dock kan
du lägga till simning som ett ytterligare ämne.
- Prata med din ämneslärare/mentor innan du gör ditt val!
- Din mentor eller klasslärare anmäler dig senast onsdag
25 mars.
-
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-

Du studerar mellan 9.00 -12.00 och/eller 12.45 -15.45. Din mentor eller
klasslärare meddelar dig om tid och grupp.
Lunch finns för årskurs 9 som studerar två ämnen, och för de elever som
simmar och studerar ett ämne till.
Kom till skolan, där får du reda på vilken sal du ska vara i. Kom kl. 08.45
första dagen om du ska gå första passet, annars 12.30. Din klasslärare eller
mentor har också all information.
Simskola erbjuds elever som inte kan simma och kommer att ske på
Midgårdsbadet 4 dagar, 6 april – 9 april.

VIKTIGT! Ta med arbetsmaterial, prata med din lärare om vad du behöver
träna mer på. Kom ihåg att ta med din dator eller Ipad.
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VÅRDNADSHAVARENS ANMÄLAN
Anmälan lämnar du till din lärare eller mentor senast 25 mars.
-

Vårdnadshavaren ansvarar för att eleven kommer till lovskolan.
Det går inga skolskjutsar under den här perioden, busskortet
fungerar dock.

Kryssa för det ämne du vill träna.
Matematik
Svenska

Engelska
Svenska som andraspråk

Simskola (fyra dagar)
Min lärare i ämnet heter:

Skolans namn:

Jag går i klass:

Elevens för- och efternamn:

Vårdnadshavares för- och efternamn:
Underskrift:

Elevens
personnummer/dossiernummer:

Speciella matbehov (tål inte, äter inte)

Vårdnadshavares mobilnummer dagtid:

