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Nationella prov:
Denna vecka börjar vi med den sista delen som är ett grupparbete. När alla proven är genomförda 
och rättade kommer vi ha en ”nationella prov kväll”, där vi bjuder in er föräldrar att få komma och 
se på ert barns prov. Mer info kommer!

Skräp plockar dag:
På tisdag efter lunch tillsammans med hjortarna så sk vi gå och plocka skräp vid kyrkoruinen. Ta 
med en påse och handskar som man kan plocka med. 

Utvecklingssamtal:
Nu är snart vårens omdömen skrivna, alla kommer få hem sitt barns omdömen, har ni några frågor 
eller funderingar får ni gärna höra av er till mig! På våren erbjuds utvecklingssamtal till alla elever 
och föräldrar på skolan då samtal hålls endast i de fall där antingen eleven, föräldrarna eller 
läraren önskar att så sker.
När jag sänder hem ert barns terminsomdöme får ni som jag gärna vill träffa, en tid av mig skulle 
denna tid inte passa er så hör gärna av er till mig!

Idrotten på fredag:
På fredag ska eleverna på en cykeltur med Ulrika. OBS! Alla samlas på skolan kl 8.30 där dem 
utgår i från. Ta med cykel och hjälm!

Sommarlovskul:
Information från Strängnäs kommun om gratis sommaraktiviteter i sommar. Mer info finns på 
dokumentet som ligger på klassen sida. 

Viktiga datum: 
1/5 röd dag
5/5 sommarexpeditioner 
26/5 Kristi himmelsfärds, klämdag. 

”Kom ihåg” V17
Till måndag Till tisdag Till onsdag Till torsdag Till fredag

Idrott: Inomhus, 
teori. Inget ombyte 
behövs. 

Träslöjd med 
Staffan. 

Syslöjd med 
Sabina.

Skräp plockar dag: 
Ta med handskar 
och en påse.

Idrott: Utomhus,       
lekar. Ombyte och 
dusch. 

OBS!! Idrott på 
skolan: 
Cykeltur med start 
från skolan. Ta med 
cykel och hjälm.

Läxor

Återkoppling Matematik: Sidor 
från matematikboken

Matematik: Sidor från 
matematikboken
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// Linda och Anita

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 - 9.15
Svenska

Mitt påsklov 
Svenska

Språkresan

Idrott & Hälsa
Ute

Tough 
Vikingträning

Engelska Idrott & Hälsa

OBS!!

Samling på 
skolan kl 8.30.

Cykeltur ta med 
cykel och hjälm!

9.15 - 10.00
Matematik

Kapitel 4

Svenska

Korsord

Engelska
My easter 

NO

10.00 - 10.30 RAST

10.30 - 11.15 Idrott & Hälsa
Inne

Orientering 
teori 

Matematik

Kapitel 4

Matematik

Kapitel 4

SO

Samarbetes
övningar

Matematik

Kapitel 4

11.15 - 12.00

Lunch
11.40-12.45

LUNCH OCH RAST

12.00 -12.45
Skräp plockar 

dag vid 
kyrkoruinen

Ta med 
handskar och 

påse!

NO
Teknik i skolan

Svenska

Språklära 3

Bild

Skissa olika 
figurer

12.45 - 13.30
Träslöjd

Hopprepet

&

Syslöjd
Broderi & 

extraarbete

Musik
12.30 - 13.15

Matematik

Kapitel 4

Svenska

Återkoppling

13.30 -14.15
NO


