
Veckobrev v.47


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 ert barn inte 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. 


Höstens utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalen inleds på måndag. Kom ihåg att på förhand fylla i och ta med samtalsblanketten som 
skickades på mejl. Välkomna på samtal!


Matteprov på onsdag

Provet avser kapitlen 1-12 i läroboken (s. 6 - 53). Bäst läser man till provet genom att göra ett stickprov och testa 
sig själv genom att räkna några tal från varje kapitel i boken. Eleverna får fortsätta ta hem matteboken på måndag 
och tisdag för att öva till provet. 


Trafikflöde från och till skolan
I ett försök att få en säkrare trafik vid skolan har vi testat att införa ett trafikflöde. 

•  Vid hämtning / lämning: kör in "lilla vägen" och ut "stora vägen"
 • Hastighetsbegränsning: 10 km/h

Trevlig helg!

Mvh Staffan

Viktiga datum:  
30/11 Vernissage på skolan (tema Finland 100 år av självständighet)

1/12 Musikföreställning Kainos sång
9/3   Musikföreställning DEN DU ÄR



Veckoschema v.47


Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30
09.15

Svenska
Pojken och Tigern 

kapitel 20

Matte 
www.nomp.se

Svenska
Fakta om Finland

Svenska
Fakta om Finland

Svenska
Pojken och Tigern 
kap 21 arbetsblad

09.15
10.00

SO
Geografi 

Sverige: 
uppdelning och 

position i världen

Svenska
Läskedjor

Engelska
I’ve got 

homework
kapitel 10 + 

arbetsboken s. 27

R A S T
9.15-9.45

Engelska
Läxförhör kap 10, 
rätta word trainer 
+ arbetsboken s. 

28, 29

10.00
10.30

R A S T Idrott IP
Skridskoåkning 
ute, ombyte och 

dusch

R A S T

10.30
11.30

Matte
Öva inför provet

SO
Geografi 

arbetsboken s. 
5, 6 och 7 

Matte
Prov

Lunch + rast 
11.30-12.30

Matte
www.nomp.se

11.30
12.30

L U N C H +  R A S T

12.30
13.30

NO
Brobygget: göra 
en presentation

 Bild
12.30-13.15

Finland 100 år

NO
12.30-13.00
Presentera 
brobygget

Pro / Slöjd 
12.30-14.00

Verktyg och  olika 
tekniker

/ Högtalare
med Simon 

NO
12.30-13.15

Presentationer 
broar

13.45
14.30

Idrott
 Lek och rörelse 

inne, ombyte och 
dusch

Musik
13.30-14.15
Advents- och 

julsånger

Idrott
13.00-13.45

Lek och rörelse 
inne, ombyte + 

dusch

SO
13.15-13.45

Geografi 
arbetsboken s. 8 

och 9

Läxor Till måndag Till tisdag
Geografi: 
textboken 

läs s. 12-16
+ arbetsboken s. 

4

Till onsdag 
Matte:
prov

Till torsdag Till fredag
Svenska:

Läs kapitel 21 i 
Pojken och Tigern

Engelska:
Kap. 10 Text och 
ord + word trainer 
kap. 10 s. 12 del B

http://www.nomp.se



