
Veckoschema V39 

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30
09.15 Svenska 

8.30 - 9.30

Diktamen

Musik
på campus

NO
Teknik

Bygga och bo

SO

Individer och 
grupper

Engelska

Förhör på have, 
has and had

09.15
10.00 Rast

9.30 -10.00
Gå till IP

Svenska 

Tystläsning
”rättstavning”

NO

Teknik
Bygga och bo

SO 

Samarbets-
övningar

SO

Trivsam skola

10.00
10.30 Idrott & Hälsa

på IP
Ute

Fotboll

RAST

10.30
11.30 Svenska

Stavning

Matematik
Matematiktest 

på kap.1

Matematik 
Kapitel 2

Matematik
Kapitel 2

11.30
12.30

LUNCH OCH RAST

12.30
13.15 Matematik

Kapitel 2
Slöjd 

”nyckelring”
 /

programmering

Svenska
12:30-13:30

Pojken och 
tigern kapitel 5

Bild

”Konst”

NO

Teknik
konstruera en 

bro

13.15
14.00 Engelska

Have, has and 
had

Slöjd
”nyckelring”

/ 
programmering

Rast och 
ombyte

13.45
14.30 Idrott & Hälsa

13:45-14:30
Apotekarängen

Fotboll

Idrott & Hälsa
13:45-14:30

Apotekarängen
Fotboll

KLUBBEN



Veckobrev V39 
Frukt på första rasten: 
Då vi nu äter lunch lite senare så märks det att eleverna tappar energi på lektionen innan lunch. 
Många säger att de är hungriga och frågar efter när vi ska äta. För att underlätta för alla så får ni 
gärna packa med er en frukt till första rasten så man fyller på med energi för att orka fram till 
lunch. 

Ta hand om varandra: 
Under dessa första skolveckor har vi flera tillfällen pratat om hur vi är mot varandra, hur vi säger 
saker till varandra, hur vi hjälps åt, hur vi visar respekt till varandra, hur vi jobbar på lektionerna 
osv. Jag har under dessa första skolveckor reflekterat över att många lite ”glömt bort” hur vi 
hjälper varandra och tar hand om varandra i klassen. Prata gärna där hemma med era barn, 
hjälp mig att påminna dem att ju mer vi respekterar, lyssnar och hjälps åt desto lättare och 
roligare skoldagar får vi och vi kommer lära oss ännu mer! 
Nästa vecka kommer vi prata om detta på SO:n för att stärka varandra. 

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” V39
Till måndag Till tisdag Till onsdag Till torsdag Till fredag

Idrott på IP:
Ombyte för
utomhus och
dusch.

Musik på Campus 

Träslöjd med 
Staffan. 

Slöjd-
programmering 
med Simon.

 Idrott: Utomhus, 
ombyte och dusch.

Idrott: Utomhus, 
ombyte och dusch. 

Läxor

Matematik: 
Individuella
uppgifter i
matematikboken.

Svenska: Läsa 
kapitel 5 i pojken och 
tigern.

Engelska: Öva  till 
förhör på have, has 
and had. 


