
Veckoschema V38 

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30
09.15 S

T
U
D
I
E
D
A
G

SKOLAN 
STÄNGD

KLUBBEN 
ÖPPET

Musik
på campus

Nytt instrument 
”gitarr”

NO
Teknik

Förvara och 
bevara

SO

Individer och 
grupper

Engelska

09.15
10.00 Svenska 

Diktamen

NO

Teknik
Förvara och 

bevara

SO 

Individer och 
grupper

SO

Familjer

10.00
10.30

RAST

10.30
11.30 Svenska

Gröna 
skrivarboken

Matematik
Kapitel 1

Matematik 
Kapitel 1

Matematik
Kapitel 1

11.30
12.30

LUNCH OCH RAST

12.30
13.15 Slöjd 

”fantasidjur”
 /

programmering

Svenska
12:30-13:30

Pojken och 
tigern kapitel 4

Bild

”Jag är”
Paint X Lite

NO

Teknik
Teknik på 
stenåldern

13.15
14.00 Slöjd

”fantasidjur”
/ 

programmering

Rast och 
ombyte

13.45
14.30 Idrott & Hälsa

13:45-14:30
Apotekarängen
Stafetter och 

löpning 

Idrott & Hälsa
13:45-14:30
Skolan/inne
Höjdhopp/ 
Längdhopp

KLUBBEN



Veckobrev V38 

Måndag 18 sept är det studiedag och skolan är stängd, eftis har öppet! 

Allmänt: 
IUP-pärmen som era barn fick på skolavslutningen får ni gärna lämna tillbaka till mig! 

Eftersom Marika delas på både hjortarna och rävarna så krävs det mer av era barn att de nu lär 
sig att ta ett eget ansvar och lära sig att man måste ha mer kolla själv på saker och ting! Hjälp 
mig med att påminna era barn om hur viktigt det är att ta detta ansvar här på skolan. 
Tillexempel: följa instruktionerna på lektionerna, läsa veckobrevet och titta igenom schemat och 
veckans läxor för veckan, så de kommer till skolan och är mer förberedda på vad som kommer 
hända i skolan. 

Läxor: 
I veckobrevet kommer jag skriva ut läxorna som kommer under veckan. Är det så att ert barn 
inte hinner göra klart sina uppgifter på lektionerna under dagen kommer jag skicka hem dem för 
att göra klart hemma till nästa dag. Vilket kan innebära att ert barn får extra läxor som inte står i 
veckobrevet.  

Hälsningar från Linda 

”Kom ihåg” V38
Till måndag Till tisdag Till onsdag Till torsdag Till fredag

Studiedag! 
Skolan stängd, 
klubben har öppet. 

Musik på Campus 

Träslöjd med 
Staffan. 

Slöjd-
programmering 
med Simon.

 Idrott: Utomhus, 
ombyte och dusch.

Idrott: Utomhus, 
ombyte och dusch. 

Läxor

. Svenska: Läsa 
kapitel 4 i pojken och 
tigern.

Matematik:  
Problemlösnings-
uppgift.

SO: Läs s. 35-39 i 
upptäck samhälle.

NO: Läs s 16 och gör 
uppgift ”rubba stora 
stenen” på s 17.


