
LÄSÅRET 2018/2019 

Vårterminen 2019 

Skolstart Järla och Eklidens skola  8 jan enligt schema 

 

Antagningsprov inför åk 4 
8- 11 jan och 14 jan 

Sökande inbjuds vid två tillfällen under tis-fre (8- 11 jan) och mån (14 jan)  

Viktigt att sökandes föräldrar säkerställer att deras barn kan komma de dagar och tider de blir inbjudna 

till prov under denna period. 

Öppet hus på Eklidens skola 

Eklidens skola bjuder in till öppet hus 16 januari kl. 18.00-20.00. 

NMK representant finns på plats i "Glaskorridoren" 

Under kvällen kommer några av skolans nuvarande elever finnas på plats. De fungerar som guider 

och visar er runt i skolan och de kan svara på frågor. 

Ni får under Eklidens öppet hus möjlighet att bekanta er med skolans olika profiler. Lärare och annan 

skolpersonal finns på plats under kvällen för att kunna svara på frågor och för att berätta om vår 

verksamhet. 

Skolledarinformation om Eklidens skola i Nacka aula med start kl. 18.45. 

Sportlov v. 9 (25/2-1/3) 

. 

Insamlingskonsert i Nacka aula 16 mars kl. 16.00 

Åk 8 inför musikresa till Seven Oaks 

. 

Åk 4 sjunger blandade Riedelsånger i samlingssalen 19 mars 

För förskoleklasserna på Järla kl. 8.30 

Familjekonsert kl. 18.30 

. 

Musikcafé i Samlingssalen 

5Ma –28/3 kl. 18.30 

5Mi – 26/3 kl. 18.30 



. 

Påsklov v. 16 (15-22 april) 

. 

Musikal på Dieselverkstadens stora scen 

3 och 4 april kl. 19   

4 apr kl. 13 (skolföreställning) 

Medverkande åk 6 

 

Antagningsprov inför åk 7 under v. 19 

7  och 9 maj. 

Repveckor inför vårkonserterna v. 20-21 

NMK vårkonserter 

16 maj kl. 19 

Medverkande åk 4, 7 och 8  

Obs! Byte av medverkande årskurser gjort för detta konsertdatum. 

22 maj kl. 19   

Medverkande åk 5, 6 och 9 

Obs! Byte av medverkande årskurser gjort detta konsertdatum. 

25 maj kl. 16  

Medverkande åk 7, 8 och 9  

. 

29 maj kl. 8.15-10.00 Första mötet med klassen inför åk 4 

NMK blivande åk 4 elever med föräldrar 

. 

10 jun kl. 19 Avslutningskonsert i Nacka kyrka med åk 9 

. 

Skolavslutningar inom NMK 

12 jun Järla skola 

13 jun Eklidens skola i Nacka aula 
 


