
veckoschema v.38 
   -ugglor åk 3- 

              

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

07.45 extramatte extrasvenska

08.30 
09.15

lärarnas 
planerings- 

dag 

svenska 
Genomgång av 

veckan 
Ny läsläxa s.14-17

musik    
Vi sjunger och spelar 

med tonrör och 
rytminstrument

matematik 
Subtraktion med 

uppställning och växling 
s. 38 - 41

matematik 
Att växla över noll 

s. 42 - 45 

09.15 
10.00

lärarnas 
planerings- 

dag

engelska 
/fanny 

Vi jobbar i arbetsboken

so 
Istiden

10.00 
10.30             r a s t
10.30 lärarnas 

planerings- 
dag

matematik 
Subtraktion med 

uppställning och växling 
s. 38 - 41

svenska 
10.30 - 11.30 

Essike, Dessike 
Bunden handskrift

svenska 
10.30 - 11.30 

Göra klart

11.30 
12.30 LUNCH + RAST
12.30 
13.15

lärarnas 
planerings- 

dag

uteskola 
Vi undersöker 

 biotopen 
 i Hjorthagen

progr. 
/slöjd 
simon 

Sabina 
Symaskinskörkort

engelska 
/fanny 

Breakfast

so 
Istiden

13.15 
14.00

bild 
Vi ritar vår egen serie

idrott inne 
Redskapsbana inomhus 

Ta med ombyte

hemläxor

måndag tisdag onsdag Torsdag fredag

ta med 
läseboken 
ny läsläxa!

matematik 
Christel ringar in 

uppgifter

matematik 
Christel ringar in uppgifter

läsläxa 
Läs s. 14 - 17

svenska 
Svara på frågorna som 
hör ihop med läsläxan på 
s. 17 i läseboken. Lämna 

in häftet!

klassvärdar: ida l och teo

idrott ip 
/zakaria  

09.30 - 11.00 
Capture the flag 
Kartteckenstafett 
Utomhus på IP 



Hej på er alla! 

På måndag har lärarna planeringsdag. Skolan är då stängd men Eftis är öppet. 
Eftis hälsar följande; Ni som ännu inte fyllt i den tidigare länken gällande tider för 
Morris och Eftis, vänligen gå in här och fyll i den snarast.


Vid frånvaro från idrotten önskar vi att ni skickar med en lapp eller skriver ett 
mail till mig och idrottslärare Zakaria.


Jag delar varje vecka ut ny läsläxa på måndag. Till varje läsläxa hör frågor som 
ska besvaras i skrivhäftet. Frågorna skall lämnas in på fredagar. Det kan vara 
skönt att svara på frågorna i lugn och ro under veckans gång så att det inte blir 
en så tung läxa i slutet på veckan. Jag vill passa på att berömma er för hur fint 
skrivhäftet har sett ut, ugglorna blir bättre och bättre på att leta efter svar i texter 
och att svara, med hela meningar. Bra träning!  

Från och med tisdag kommer vår speciallärare Sanna Tegengren att börja 
jobba med sensomotorisk träning med eleverna. Hon har tillsammans med 
Ulrika ÖA utfört Mugi-tester tidigare i höst och utgående från de motoriska 
svagheter som Mugi-testerna visat, kommer hon nu att jobba vidare för att 
underlätta och utveckla de motoriska förmågorna hos eleverna. Bifogar hennes 
brev här nedanför.


Ha en trevlig vecka! 
//Christel 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQDTjnWKi-qKbos5bASl8RLw3KYRJZdOzC8zye2HxDCBPZHw/viewform


Hej alla vårdnadshavare i åk 1-3! 

Nu har idrottslärare Ulrika Öhlin Alberti och jag utfört alla MUGI - tester i åk 1-3. MUGI står för 

Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning (http://www.mugi.se/). I testerna ingår rörelser som 

är viktiga för vår grovmotoriska utveckling som t ex att krypa, åla, göra korsrörelser, gå 

balansgång, hantera boll och slå kullerbyttor.  

Under idrottslektionerna utför vi övningar som förstärker denna utveckling men jag kommer även 

som speciallärare att jobba med elever (enskilt eller i mindre grupper) med styrka, balans samt 

sensomotorisk träning. Kort och koncist handlar sensomotorisk träning om att träna upp 

samspelet mellan våra sinnen och våra rörelser och att främja samarbetet mellan hjärnan och 

kroppens rörelser.   

Jag har 3-4 lektioner i veckan till förfogande per klass under höstterminen och kommer att jobba 

med 1-2 elever i taget ca 20 minuter per gång. Jag skickar även hem en skattningsblankett som ni 

gärna får fylla i och returnera till klassläraren så fort som möjligt.  

Om ni undrar något eller är intresserad av att veta mer om sensomotorisk träning så ta gärna 

kontakt. 

Jag ser fram emot hösten och våra rörelsefyllda träffar! 

Med vänlig hälsning
Sanna Tegengren 
Speciallärare 
070-1009069

http://www.mugi.se/

