
        
Sommaravslutning 9 juni 2017 

Föräldrar till elever i förskoleklasser och skolklasser åk 1-5 på Nya Stordammens skola hälsas 

välkomna till skolavslutning kl. 9.00, utomhus vid trädäcket utanför entrén till det stora huset. 

Före avslutningen samlas eleverna i sitt klassrum kl. 8.30.  

Om det blir mycket dåligt väder sker avslutningen i respektive klassrum. 
 

Program 
Psalm: En vänlig grönskas rika dräkt  Alla, text på baksidan 

  

Sommarlov 

Galen i glass 

Förskoleklasserna - Röd&Blå 

Gul & Grön 

  

Pippis sommarvisa åk 1 

  

Jag har en känsla åk 2 

  

Jag har en dröm – I have a dream åk 3 

Sommarhälsning  

Rektor Gabriella Ekström Filipsson 

 

Uti vår hage Ackompanjeras av Gustav Boreklev, sl 4, gitarr och 

Charlotte Ryrholm Hillgren piano 
åk 4 

Bara få va mig själv 
Solo av Freja Backelin, Filippa Hult och Isabelle Karlsson, åk 4 

 

  

Visa vid midsommartid åk 5 

  

Stipendieutdelning från Stordammens skolfond till elever i åk 5 

  

Psalm: Den blomstertid nu kommer Alla, text på baksidan 

Vi har lov, vi har lov.... Alla 

 
Vi börjar igen måndagen den 21 augusti kl. 8.30 och slutar kl.13.30. 

 

Tack för fint samarbete detta läsår, trevlig sommar och väl mött i augusti                                                     

önskar rektor Gabriella Ekström Filipsson med personal 

 



 

Den blomstertid nu kommer 
1. 

Den blomstertid nu kommer 

med lust och fägring stor. 

Du nalkas ljuva sommar, 

då gräs och gröda gror. 

Men blid och livlig värma 

till allt, som varit dött, 

sig solens strålar närma, 

och allt blir återfött. 

  

2.  

De fagra blomsterängar 

och åkerns ädla säd, 

de rika örtesängar 

Och lundens gröna träd, 

de skola oss påminna 

Guds godhets rikedom, 

att vi den nåd besinna 

som räcker året om. 

En vänlig grönskas rika dräkt 
En vänlig grönskas rika dräkt 

Har smyckat dal och ängar 

Nu smeker vindens ljumma fläkt 

de fagra örtesängar 

Och solen ljus  

och lundens brus 

och vågens sorl bland viden 

förkunna sommartiden 


