
DIPLOM TILL
 

 

Ditt skolår har nu gått, så många fina minnen vi

har fått. Tillsammans har vi tagit stora kliv, dessa

ska du bygga vidare på i resten av ditt liv. 

Att fått vara din lärare, har varit en stor ära och

så mycket av dig jag har fått lära. 

Nu väntar lov, lek, glass och bad, ljuvlig doft av

blommor och blad. 

 

Tack för detta läsår!

 

 Stora sommarkramar!

 

för ditt arbete under
läsåret 20/21 
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Ditt skolår har nu gått, så många fina minnen vi
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årskurs det kommer bära. 

Det har varit en ära, att titeln din lärare fått

bära.

 

Tack för detta läsår!

 

 
Stora sommarkramar!

 

för ditt arbete under
läsåret 20/21 

 

www.mittroligaklassrum.com



DIPLOM TILL
 

 

Stora sommarkramar!

 

för ditt arbete under
läsåret 20/21 

 

_______________________________________

____________________

Utfärdat av:

 
____________________

Datum:

 

www.mittroligaklassrum.com



 

 

Ditt skolår har nu gått, så många fina minnen vi

har fått. Tillsammans har vi tagit stora kliv, dessa

ska du bygga vidare på i resten av ditt liv. 

Att fått vara din lärare, har varit en stor ära och

så mycket av dig jag har fått lära. 

Nu väntar lov, lek, glass och bad, ljuvlig doft av

blommor och blad. 

 

Tack för detta läsår!

 

 Stora sommarkramar!

 

för ditt arbete under
läsåret 20/21 

 

DIPLOM TILL
 

www.mittroligaklassrum.com



DIPLOM TILL
 

 

Stora sommarkramar!

 

för ditt arbete under
läsåret 20/21

 

_______________________________________

____________________

Utfärdat av:

 
____________________

Datum:

 

www.mittroligaklassrum.com



 

 

Ditt skolår har nu gått, så många fina minnen vi

har fått. Tillsammans har vi tagit stora kliv, dessa

ska du bygga vidare på i resten av ditt liv. 

Att fått vara din lärare, har varit en stor ära och

så mycket av dig jag har fått lära. 

Nu väntar lov, lek, glass och bad, ljuvlig doft av

blommor och blad. 

 

Tack för detta läsår!

 

 Stora sommarkramar!

 

för ditt arbete under
läsåret 20/21 

 

DIPLOM TILL
 _______________________________________

www.mittroligaklassrum.com



DIPLOM TILL
 

 

Stora sommarkramar!

 

för ditt arbete under
läsåret 20/21 

 

_______________________________________

____________________

Utfärdat av:

 
____________________

Datum:

 

www.mittroligaklassrum.com


