
ÅK7 

PROV 

Vecka 19 Vecka 20 

Tisdag: 

Matte-prov 

 

Onsdag: 

Geo-grafi i 

DigiEam 

Moderna språk 

(torsdag & 

fredag) 

 

Teknik-

examination i 

konstruktion. 

LÄXOR 

Språk – Se, Quizlet. 

Läx- & studiehjälp: 

Måndagar 15.30-16.45 

Tisdagar 14.30-16.30 

Onsdagar 15.30-16.45 

KONTAKT 

https://klass.arstaskolan.s

e/kontakta-oss/?staff-

category=arbetsenhet-7  

MENTORER 

7A – Simon & Keziban. 

7B – Ann-Charlotte & 

Joakim. 

7C – Martin & Johanna  

7D – Rocio, Ilham & Monica. 

SENASTE NYTT V.19 
ÅRSTASKOLAN ÅRSTAVIKEN | ENHET 7 

PÅ GÅNG 

Biblioteksbesök  

Under nästa vecka kommer samtliga klasser i årskurs 7 tillsammans med sina 

svensklärare att besöka Stockholms stadsbibliotek. Vi håller i svenskan just nu 

på med informationssökning, källkritik och faktatexter där eleverna skriver 

texter om kända barn- och ungdomsförfattare från Norden, och ett 

biblioteksbesök blir en naturlig del inom detta ämnesområde.  

  

Vi tänker att det finns flera syften med besöket: 

- att lära sig hur man söker, hittar och lånar böcker på ett bibliotek 

- att främja läsning 

- att få dela en trevlig upplevelse med eleverna utanför skolan 

- och att eleverna får uppleva den fantastiska byggnad som Stockholms 

stadsbibliotek är 

  

Dagar och tider för biblioteksbesök: 

7B: tisdag 10/5, samling trädäcket 9.00 (idrott och svenska utgår) 

7A: tisdag 10/5, samling trädäcket 12.00 (svenska och engelska utgår) 

7D: torsdag 12/5, samling trädäcket 10.00 (svenska och matematik utgår) 

7C: torsdag 12/5, samling trädäcket 12.00 (svenska och idrott utgår) 

  

Viktigt angående bibliotekskort: De elever som inte har ett bibliotekskort 

kommer att ha möjlighet att få ett bibliotekskort under besöket. Detta kräver 

dock en ifylld blankett med vårdnadshavares underskrift. Vi svensklärare 

kommer att dela ut blanketter till de elever som saknar bibliotekskort under 

en svensklektion, mentorer i sjuan delar ut till elever som inte är närvarande 

under den lektionen. Den underskrivna blanketten behöver eleven sedan ha 

med sig till biblioteket för att få ett bibliotekskort. 

 

Prov, inlämningar och planeringar –  

I Teams och planering och bedömning på Skolplattformen står 

mer om vad som gäller. Är något oklart är det alltid bäst att 

höra av sig till ansvarig lärare i ämnet. 

/Mentorerna i Enhet 7! 
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