
veckoschema v.39 
   -ugglor åk 3- 

              

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

07.45 extramatte extrasvenska

08.30 
09.15

svenska 
Genomgång av veckan 

Ny läsläxa s.18 -21 
Högläsning

matematik 
Vi arbetar i häftet 

s. 46 - 49

musik    
Vi sjunger sånger och 
spelar rytminstrument

matematik 
Att räkna med tre termer 

s. 50-53

matematik 
Att räkna med tre 

termer 
s. 50 - 53 

+ 
Vad har jag lärt mig? 

s. 54 - 55

09.15 
10.00

matematik 
Mattespel och 

arbetsblad

engelska 
/fanny 

First day of school

so 
Forntiden

10.00 
10.30             r a s t
10.30 idrott ute 

/zakaria 
10.30 - 11.15 

Skolgårdsorientering 
utomhus

svenska 
10.30 - 11.30 

Vi övar på att hitta rätt i 
ordlistan

svenska 
10.30 - 11.30 

Skrivstil  och 
läsförståelse i Essike, 

Dessike

svenska 
10.30 - 11.30 

Göra klart 
+ 

Tystläsning

11.30 
12.30 LUNCH + RAST
12.30 
13.15

no 
I växternas värld

so 
Forntiden

progr. 
/slöjd 
simon/
sabina

engelska 
/fanny 

First day of school

no 
I växternas värld

13.15 
14.00

bild 
Vi fortsätter att rita på vår 

egen serie

idrott inne 
Olika bollstationer

hemläxor

måndag tisdag onsdag Torsdag fredag

ta med 
läseboken 
ny läsläxa!

matematik 
Christel ringar in 

uppgifter

matematik 
Christel ringar in uppgifter

läsläxa 
Läs s. 18 - 21

svenska 
Svara på frågorna som 
hör ihop med läsläxan på 
s. 21 i läseboken. Lämna 

in häftet!

klassvärdar:nora och wilda

idrott ip 
inne 

/zakaria  
09.30 - 11.00 

Pokemonlek 
inomhus 

 



Hej på er alla! 
Vi har en vanlig skolvecka framför oss. Inga speciella 
aktiviteter eller avvikande skoldagar. Vi jobbar på helt enkelt.  
Ugglorna har kommit igång bra den här terminen, de tar 
ansvar över skolarbetet och kommer ihåg läxorna väl. Duktigt 
jobbat till er allihopa!

På måndag är jag däremot bortrest. Min vikarie heter 
Kristina Koski och har varit vikarie i klassen tidigare. Jag är 
tillbaka på jobb som vanligt på tisdag.


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


Sms-funktionen fungerar fortfarande inte på min jobbtelefon. Ibland ser jag 
vem jag fått meddelande av, men inget meddelande kommer upp och ibland får 
jag inga meddelanden alls. Jag önskar därför att ni skickar mail eller ringer mig så 
att informationen säkert går fram.  

Sanna, som har påbörjat arbetet med sensomotorik i klassen, kommer att 
skicka hem en lapp till alla föräldrar den här veckan. Man får besvara frågorna på 
lappen och sedan skicka tillbaka den till skolan. Deadline: fredag denna vecka.


Ha en riktigt fin vecka! 
//Christel


