
Hej på er alla!

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

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

Maria kommer att vara borta onsdag till fredag denna vecka. Julia 
kommer att vara hennes vikarie.

Sanna, som har påbörjat arbetet med sensomotorik i Örnarna, 
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 trevlig vecka!

//Fanny
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VECKOBREV 

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30

____ 
9.15 

Svenska 

Genomgång av 
veckan och 
veckans text

Svenska 

Tystläsning/ 
läsförståelse

Matematik  

Att växla över 
noll

NO  

I växternas 
värld

SO 

Forntiden

Idrott (ute) 
/Zacharia 

Skolgårds-
orientering 
utomhus

SO 

Forntiden

Musik 
/Christel 

Vi sjunger 
sånger och 
spelar rytm-
instrument

Svenska 

Högläsning + 
vi illustrerar 
våra brev till 

brevvännerna

10.00                                          R  A  S  T           

10.30 Matematik 

Att växla över 
noll

Engelska 

First day of  
school 

Svenska

Brevskrivning

Matematik 

Vi arbetar i 
häftet

Matematik 

Vi arbetar i 
häftet

11.30 L  U  N  C  H     +     R  A  S  T

12.30 Progr/ 
Slöjd 

/Simon, 
Sabina 

Slöjd: 
symaskins-

körkort 

NO 

I växternas 
värld

Idrott (IP)  
/Zacharia 

Pokemonlek IP 
inomhus

Bild 
/Christel 

Vi fortsätter att 
rita vår egen 

serie

Idrott   
/Zacharia 

Bollstationer 
inohus

13.15 

14.00

Engelska 

First day of  
school
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Måndag tisdag onsdag torsdag fredag

Matematik: 
Fanny 
ringar in 
uppgifter

Matematik: 
Fanny 
ringar in 
uppgifter 

Läseläxa 
”Du är 
dålig, Allan” 

Svara på 
frågorna till 
texten (s.
21). Skriv i 
ditt 
skrivhäfte.
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