
veckoschema  17 
-ugglor-   

 Klasslärare: Christel Fors                 
klassassistenter: gaurav singla och rasmus waldenström 

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.15 
09.00

svenska 
Genomgång av veckan 

Högläsning

matematik 
Månghörningar 

s. 126 - 129

matematik 
Rektangel och kvadrat 

s. 130 - 133

matematik 
Rektangel och kvadrat 

s. 130 - 133

samling 
inför 

valborg 1 
F-4 kl. 08.30 

- 09.00

9.00 
9.30

  RAST        RAST                                             RAST

9.30 
10.15

matematik 
Månghörningar 
s. 126 - 129

svenska 
Genomgång av ny läsläxa 

+ 
Vi skriver klart  

”Påskmysteriet” 
och ritar bilder till våra 

texter.

engelska 
Muntliga övningar samt 

läsförståelse

svenska 
Genomgång av veckan 

Veckans ord 26 
Extra: Bunden handskrift

samling 
inför 

valborg 2 
åk 5 - 9  

kl. 09.30 - 
10.00

10.15 
11.00

engelska 
Muntlig övning med ”I have 
got” och ”Have you got?” 
+uppgifter i arbetsboken

musik 
/frida

11.00 
12.00

LUNCH + RAST

12.00 
12.45

idrott inne 
/ulrika 
Orientering teori

bild 
Vårpyssel 

vårstädning 
Vi städar närområdet 

kring skolan. 

so 
Världsdelar

12.45 
13.30

svenska 
Veckans ord 26 

Extra: Bunden handskrift

13.30 
14.15

idrott ute 
/ulrika 

Orientering 

hemläxor
måndag tisdag onsdag Torsdag fredag

läsepåsen 
Öva på texterna till de två 

vårsånger som finns i 
Läsepåsen.

matematik 
Individuell läxa i 

matematikboken. Christel 
ringar in.

matematik 
Individuell läxa i matematikboken. 

Christel ringar in.

diktamen 
Öva på följande ord: fotboll, 
ishockey, ridning, simning, 

gymnastik, dragkamp, handboll, 
basketboll, tennis, orientering

öva på 
sångerna 

inför 
samlingen

klassvärdar: malte, ivar och elsa

idrott ute 
kl 09.15-10.00 

/ulrika 
Träning inför Tough Viking Kids 

idrott ute 
kl 09.15-10.00 

/ulrika 
Orientering
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Hej på er alla! 

Hoppas ni haft ett skönt och avkopplande påsklov!  

På onsdag hjälper vi våren på traven och städar närområdet kring skolan. Ta med oömma kläder och handskar 
denna dag. 

På fredag ordnar åk 2 morgonsamling för skolans elever och personal inför valborg och första maj. De 
ska då framföra två sånger; Längtan till landet och Nu grönskar det. Eleverna har fått hem sångtexterna 
och de ska lära sig dem utantill. 

Delegationen för World´s Children´s Prize har bokat idrottshallen hela v. 17 och därför hålls alla 
idrottslektioner  utomhus denna vecka. Ta med ombyteskläder enligt väder.  

Skolsköterska Marianne hälsar att det torsdagen den 4 maj kl 15-18 finns möjlighet att vaccinera sig mot 
TBE (fästingvirus) på skolan då fästingbussen kommer hit. Alla med koppling till skolan får 10% rabatt. 
Vuxenpris 315:- barn 290:- ( med rabatt). 

Ha en fin vecka och Glada Vappen! 
Christel och Kråkan 


