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Planeringsdag på måndag


Den 18 september är det planeringsdag. Skolan är stängd men Eftis har öppet.


Om man inte kan delta på idrotten


Om man har varit sjuk och av den avledningen behöver avstå från idrotten så behövs en lapp med 
vårdnadshavares namnteckning och datum. Lappen ges endast till idrottslärare Mathias vid 
lektionen. Tack på förhand!  

Läxor vid frånvaro


Om ert barn är frånvarande men ändå orkar göra skolarbetet hemma så är det på er, 
vårdnadshavares ansvar att se till att läxorna blir gjorda, för att inte ert barn ska halka efter i 
skolarbetet. Observera att schemat med lektionerna och läxorna är skrivet så att ni föräldrar själva 
ska kunna plocka ihop dessa läxor. Böcker och sådant som vi jobbat med (läxorna) läggs i elevernas 
egen plastlåda i klassrummet vartefter lektionerna passerar. Meddela klasslärare Staffan om vilken 
tid läxorna kan hämtas och tveka inte att ta kontakt om ni har frågor om de aktuella läxorna. 


Logistiken skolan - IP


Vi har tillsammans med idrottsläraren bestämt att eleverna i fortsättningen med start redan 
inkommande vecka promenerar från och till IP på torsdagar. Detta dels för att alla inte får cykla på 
vägarna för sina föräldrar och dels för att få tiderna att gå ihop med lunchen.


Trevlig helg!


Mvh Staffan
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Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30
09.15

Planeringsdag

Skolan stängd
Eftis öppet

Svenska
E eller Ä?
Stavning 

s. 12, 13 + 
arbetsblad

Svenska
Gröna 

skrivarskolan
Instruktion

Svenska
 Pojken och 

Tigern
Vi läser tyst kap. 
4 + arbetsblad

Svenska
Genomgång av 

läxan
+ arbetsblad

09.15
10.00

Matte
Produkt och 

kvot

SO
Samhällskunskap
Svara på frågor i 

boken 
s. 53-57

R A S T
9.15-9.45

Engelska
Kapitel 3 Online
textboken s. 10 
+ arbetsboken s. 

8-9

10.00
10.30

R A S T Idrott IP
Höjdhopp + 

längdhopp inne: 
ombyte och dusch

R A S T

10.30
11.30

SO
Samhällsk.

Ekonomi s. 48-52

Matte
Öva/Pröva sidor 

+ Arbetsblad

Lunch + rast 
11.30-12.30

Matte
Rätta i boken / 

mattespel

11.30
12.30

L U N C H +  R A S T

12.30
13.30

 Bild
12.30-13.15
med Linda

NO
12.30-13.00

Uppgift i boken 
s. 15

Pro / Slöjd 
12.30-14.00

Fantasidjur med 
Staffan

/Programmering
med Simon 

NO
12.30-13.15

Teknik
Arbetsboken s. 

8,9 

13.45
14.30

Musik
13.30-14.15
med Maarit

Idrott
13.00-13.45

Stafetter + 
löpning ute 

ombyte + dusch

SO
13.15-13.45
Sammanfatta 

s. 63

Läxor Till måndag Till tisdag Till onsdag 
Svenska

Stavning s. 11-13

Matte:
inringade sidor i 

boken

Till torsdag
Svenska:

Stavningsboken 
s. 10

Till fredag
Svenska:

Pojken och Tigern
läs kapitel 5

SO:
Läs s. 58-62 i 

samhällskunskaps
boken




