
Hej på er alla!

Påminner alla som ännu inte anmält sig till utvecklingssamtal om att gå in på Doodlen och boka en 
lämplig tid. Ni är alla varmt välkomna på utvecklingssamtal! Samtalen fortsätter under måndag - 
torsdag denna vecka. Kom ihåg att fylla i trivselblanketten tillsammans och ta med den till samtalet. 
Länken till min Doodle finns här nedanför. Då man har bokat en tid försvinner det tidsalternativet för 
de övriga, så det är först till kvarn som gäller! :) 

Gör så här: 
1) Skriv in elevens namn
2) Kryssa i tiden du har valt 
3) Spara
4) Notera tiden i din kalender :) 
Här är länken: 
https://doodle.com/poll/tkihmha5p7ytkx86

Jag påminner er om att ni har i läxa att träna 
på följande prepositioner: in, on, under, 
between, under, over, in front of, behind, next 
to. På den här länken hittar du sången ni har 
sjungit om prepositioner. Den kan ni också 
lyssna på hemma om ni vill.
https://www.youtube.com/watch?
v=QYerFOnPxu8

Jag kommer att förhöra dessa skriftligt på 
torsdag.

Denna vecka har Ugglor och Örnar gemensam sångövning inför Lucia. Under den lektionen 
informerar vi om vilka roller som finns i Luciatåget och barnen får komma med egna önskemål. Vi drar 
sedan lott om vem som blir vad. 

Påminner om detta: 
I ett försök att få en säkrare trafik vid skolan har 
följande trafikflöde införts tidigare i höst.
- Vid hämtning/lämning: kör in "lilla vägen" och 

ut "stora vägen” vid parkeringen. För närmare 
beskrivning se bilden bredvid.

- Hastighetsbegränsning: 10 km/h

Ha en fantastisk vecka!

//Fanny
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VECKOSCHEMA 

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30

____ 
9.15 

Svenska 

Veckans text - 
läsförståelse 

Engelska 

Prepositioner. 
Engelska 

datorövningar

Matematik  

Multiplikation 
med 7

SO  

Järnåldern 

SO 

Järnåldern 

Idrott (ute) 
/Zacharia 

Löpning/
stafett

Matematik 

Multiplikation: 
repetition

Musik 
/Christel 

Vi sjunger 
sånger och 
spelar rytm-
instrument 

Svenska 

Högläsning

10.00                                          R  A  S  T           

10.30 Matematik 

Multiplikation: 
repetition

Svenska 

Läsmysterium

Svenska

Vi skriver oss 
till läsning  

Matematik 

Multiplikation: 
repetition

Matematik 

Kapiteltest

11.30 L  U  N  C  H     +     R  A  S  T

12.30 Progr/ 
Slöjd 

/Simon, 
Sabina 

Slöjd: Tygpåse 

NO 

Hur äter en 
växt?  

Fotosyntesen

Idrott (inne 
på IP)  

/Zacharia 

Ringdansen 
”Klappen”, 

därefter leken 
”Flaggan”

Bild 
/Christel 

Finland 100 år

Idrott  (inne)  
/Zacharia 

Prickboll

13.15 

14.00

Engelska 

Förhör: 
prepositioner
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Musik 
/Christel 

Luciaträning 
tillsammans 

med Ugglorna 



Måndag tisdag onsdag torsdag fredag

Matematik: 
Fanny 
ringar in 
uppgifter 

Matematik: 
Fanny 
ringar in 
uppgifter 

Läseläxa 
”Barbie”. 
Svara på 
frågorna till 
texten. 
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