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PROV  

Vecka 48 Vecka 49 Vecka 50 
Moderna 

språk 

8B - Hkk 

8D - Hkk 

Svenska (tisdag) 

Matte (onsdag) 

Ännu ingenting. 

LÄXOR V.48 

Moderna språk (se, Quizlet)  

 

 

Läx- & studiehjälp: 

Tisdagar 15.00-16.45 

Onsdagar 16.00-17.00 

Torsdagar 14.30-16.30 

KONTAKT 

https://klass.arstaskolan.se/kontakta-

oss/?staff-category=arbetsenhet-8 

MENTORER 

8A – Simon & Keziban. 

8B – Ann-Charlotte & Joakim. 

8C – Martin & Anders  

8D – Rocio, Ilham & Monica. 

SENASTE NYTT V.48 
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PÅ GÅNG 

Trygghetsenkäten – Under veckan som gick genomfördes den årliga 

trygghetsenkäten. Vanligtvis genomförs den under vårterminen, men 

för att få mer tid att analysera svaren ligger den nu i slutet av 

höstterminen. 

 

Matsalsvärdar – Från och med vecka 49 tar åk 8 över som 

matsalsvärdar. 8A börjar. 

 

Skolans regler – Med jämna mellanrum kan det vara bra att repetera 

vad som gäller. Skolan har tre grundregler att förhålla sig till. Följer 

man dessa regler hjälps vi alla åt att skapa trygghet, trivsel och 

studiero: 

1.    Visa respekt för ditt och andras skolarbete. 
Uppför dig på ett sådant sätt att alla i skolan kan 
koncentrera sig på sina uppgifter. 

2.    Följ vuxnas uppmaningar. Det är de vuxna som 
leder verksamheten på skolan och ansvarar för att 
eleverna är trygga och har studiero, därför måste 
du respektera och följa deras uppmaningar. 

3.     Bemöt andra som du själv vill bli bemött. Var 
hjälpsam, vänlig och använd ett trevligt, vårdat 
språk mot alla du möter. 

Livsstil och lärande – Under vecka 47 genomfördes Modul 2 

”Prestera utan ångest”. I Filmen som synliggör problematik och 

lösningar kopplat till prestationsångest framkom bl.a. att: 

• prestationsångest ofta har att göra med att vi är rädda för 

sociala misslyckanden. 

• våra hjärnor och kroppar reagerar i några bestämda steg när vi 

står inför en prestation. 

• det i varje sådant steg finns saker vi kan göra för att minska 

vårt obehag kring prestationen och göra det lättare att 

genomföra vår uppgift. 

Scrolla ner och se en bild som sammanfattar Modul 2:  

https://klass.arstaskolan.se/kontakta-oss/?staff-category=arbetsenhet-8
https://klass.arstaskolan.se/kontakta-oss/?staff-category=arbetsenhet-8


 

 

https://detsynsinte.learnworlds.com/naravuxna 
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