
	
Sommartal åk 6-9!!
178 skoldagar är nu till ända!	
178 morgnar som ni klivit upp i ottan, klätt på er och tagit er till skolan.	
178 dagar som varit fulla av skolarbete, läxor och kompishäng. Nu är det snart Sommarlov. Men 
först vänder jag mig och tala med årets 9:or som vi firar lite extra här idag. För er är det hela 
1.780 skoldagar ni klarat av!	
Jag har haft glädjen att följa året nior, Fenixar, sedan de gick i 4:an. Om jag skulle börja med att 
säga hur mycket ni betytt för oss på Nova kommer vi alla att börja gråta! Så jag inleder i stället 
med några latinska ord.	
” BEATUS, QUI PRODEST, QUIBUS  POTEST ” 	
- Lycklig den, som hjälper alla han kan! Så kan man beskriva er Fenixar.	
Ni är: OMHÄNDERTAGANDE.	
Första gången jag träffade er var på LillNovas skolgård, och som ni for fram... inte många 
sekunder satt ni stilla.  I åk 6 fick ni en del nya kamrater i klassen. Ni tog väl hand om varandra 
och blev snabbt ett gott gäng. Ni visar dagligen att ni bryr er om varandra och tröstar och stöttar 
när det behövs.	
Ni är också: PÅHITTIGA och ENVISA.	
Utmaningar i livet möter ni med förvissningen om att livet bär er.	
Ingenting är omöjligt för Fenix. Samla in pengar till skolresa, utöka cafésortimentet, vinna 
tekniktävling i samarbete med Liseberg eller anordna LAN för alla elever på Nova -  allt går som 
på räls.	
Ni har också en förmåga att BERÖRA. Det har jag och alla era pedagoger erfarit många gånger, 
på olika sätt. Ni har haft en fantastisk sammanhållning i klassen och när någon har det tungt för 
stunden så är ni där och stöttar.  
Lika många skratt har vi fått av er som vi kommer att minnas.	!
Nu slutar ni äntligen skolan och går ut 9:an. Fortsätt att gå ut och ta för er av livet och glöm aldrig 
bort att du är du! Ha ett underbart sommarlov !	
Jag kunde inte börja med att säga hur mycket ni betyder för oss men jag kan avsluta med det. 
Fenixar, ni lämnar ett stort tomrum efter er här på Nova	
Grattis, lycka till på gymnasiet, vart det än är!	!
Till er andra vill jag säga: Om en stund är det sommarlov. Det är ert. Gå ut till myggorna, 
solskenet, det lätta regnet, den blå himlen, den gula fjärilen, den sköna brisen, den glada stunden 
på en utflyktsfilt. Vi tar emot er igen. Nyfikna på vilka ni blivit under sommaren.  



!
Sommartal f1-f5!
!
Tänk att få sova så länge man vill på morgonen.	!
Tänk att få sola och bada och vara uppe riktigt länge på 
kvällen.	!
Tänk att få slippa läxor o plugg och istället leka så länge man 
vill.	!
Det är vad lovet är för många av er elever. Sommarlov - bara ordet ger en välbehag.	
Om jag skulle beskriva vad sommar är för många så återkommer framförallt tre ord:	!
Det första är havet. Där man kan svalka sig i solens hetta. Busa, lära sig att simma och 
sitta och titta på hur solstrålarna dansar på havets yta. Där går solen ner på kvällen.	!
Det andra är jordgubbar. Dessa söta och goda bär förknippar många med sommar. Att äta 
dem med socker på, med glass eller kanske allra bäst när man är på självplockning….	!
Och det tredje är: Gå barfota i gräset! Att känna grässtråna kittla mellan tårna, känna 
kylan i foten och kanske få en liten sticka som mamma eller pappa får plocka ut.	!
Något som är bra att göra på sommaren är att fundera på det som finns att fundera på. Som 
hur man vispar grädde utan visp, hur man skriver utan att ha penna, hur man kan göra en 
hög av vatten. Eller varför hundar känner igen andra hundar och varför daggmaskar inte 
blir kompisar med sniglar.	!
En endaste sak vet vi om sommarlovet. Det är ett lov för att vi har gjort stora och viktiga 
saker i skolan. Sommarlov är även till för att vi ska vila upp oss inför höstens start. Då vi 
ska ta oss an nya kunskaper, nya insikter och nytt lärande tillsammans i skolan.	!

	•	 Tack alla elever för allt vi lärt ihop med er.	          
	•	 Tack alla föräldrar för att vi har fått lära känna           
just ditt barn och	
	•	 Tack till all personal som är engagerade,           
tillåtande och bara helt underbara!	
Nu tar vi sommarlov!


