Lilla huset
Förskoleklasserna A & B, klass 1A, 1B, 2B & 2C
Utställning av årets arbeten i F-klasserna
Elevernas arbeten visas under olika teman;
Hur arbetar vi med matematiken & med
Bornholm?
Klassens instagramflöde från läsårets aktiviteter
visas
Eleverna har arbetat med källkritik med hjälp av
”Green screen”, -kom och prova på!
Konsert ”Brasslek” –med barnen i f-klass A

Vi pratar engelska i ettan”, filmer i Imovie &
Puppet Pals där eleverna pratar engelska
Sagomattan & andra elevarbeten i åk 2 visas i
klassrummen

Tid: 14.30-17.30

Utställningarna av barnens arbete visas i
respektive klassrum FA & FB under hela
eftermiddagen.
I FA´s klassrum

I hörnrummet nära FB´s klassrum

allrummet för FA kl. 15.30-16.00
allrummet för FA kl. 16.00-16.30
(utanför 1A&1B´s klassrum)
I klassrummen 1A & 1B
I 2B´s och 2C´s klassrum

Fritids åk 1 & 2
Fotoutställning; aktiviteter på fritidshemmen

Matsalen utanför åk 2

Café i Lilla restaurangen på Lilla sidan

Förskoleklasserna A, B, 1A, 1B, 2B & 2C säljer
kaffe, te, saft & bakade kakor

Bildutställning: Bildarbeten av elever i åk 2
Bildateljén & i korridoren

Stora huset
Åk 2-5
Åk 2
Utställningar av elevernas arbeten
bl.a. ”Rymden” i åk 2

Tid: 14.30-17.30
Visas i klassrummet i B-bubblan under hela
eftermiddagen

Åk 3-5
Stordammens marknadsplats:
Utomhuscaféet, elever i åk 5 serverar & säljer fika

Utanför huvudentrén från kl. 14.30-17.30
Caféet är öppet under hela eftermiddagen

Kom och besök treor, fyror och femmor som
erbjuder olika aktiviteter som femkamp, ”Fånga
tiden”, ansiktsmålning mm.
Det kommer också att bli dansuppvisning och
körsång.

Vid ev. regn flyttar marknadsplatsen inomhus.

Stora restaurangen, Loungen, valda salar & KC
Åk 2-9
Kören uppträder

Tid: 14.30-17.30
Stora utescenen- nära entrén kl. 15.30

Restaurangen
Korvkiosk
Elever i åk 9A säljer korv & saft

I restaurangen under hela eftermiddagen

Prova på programmerade spel av IT-profilens
elever

I restaurangen under eftermiddagen

Öppen scen för dig som vill uppträda

I restaurangen

Kören uppträder: Sånger tema- miljö

I restaurangen kl. 16.15

Loungen,
Gå tipsrunda - 10 frågor!

Tipsrundan startar i loungen.

Quizlet-live:
Är du smartare än en sjätteklassare?
Föräldrar kan gärna utmana varandra på åk 6kunskaper i NO!

Sal 207

Korta filmer i IMovie ”Dikter i ord & bild”

Se åk 6 arbeten i klassrum 253 i C-bubblan

Allsalen i Kulturcentrat (KC)
Bildutställning - Husutställning av elever i åk 7

I allsalen, KC , kl. 14.30-17.30

Textilutställning av 9:ornas tovade arbeten,
8:ornas broderier och textiltryck

Under hela eftermiddagen visas också
utställningarna i allsalen

Allsalen i Kulturcentrat (KC)
Dansuppvisning, dansprofilen i åk 7 uppträder
Modevisning; 9:orna visar kläder de sytt
i textilslöjden.

allsalen kl. 16 & 17
allsalen kl. 16.10 &17.10

