
veckoschema v.47 
   -ugglor åk 3- 

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

07.45

08.30 
09.15

svenska 
Genomgång av veckan 
Ny läsläxa s. 50 - 54 

Högläsning

matematik 
Strategier för 
problemlösning 
s. 122 - 125 

+ extra uppgifter

musik    
Vi övar Luciasånger 

tillsammans med 
Örnarna.

matematik 
Vi övar 

s. 126 - 129

matematik 
Vi övar 

s. 126 - 129 
+ 

Tabellträning

09.15 
10.00

matematik 
Vi bildar ett uttryck 

s. 118 - 121

so 
Forntiden: 
Järnåldern

10.00 
10.30             r a s t
10.30 idrott ute 

/zakaria 
10.30 - 11.15 

Löpning/stafett

svenska 
10.30 - 11.30 

Vi skriver oss till 
läsning: ”En ovanlig 

dag”

svenska 
10.30 - 11.30 

Vi skriver oss till läsning: 
”En ovanlig dag”

svenska 
10.30 - 11.30 

Göra klart

11.30 
12.30 LUNCH + RAST
12.30 
13.15

so 
Forntiden: 
Järnåldern

No 
Hur åter en växt? 

Fotosyntesen 

progr. 
/slöjd 
simon/
Sabina 
Högtalare/ 

Tygpåse

engelska 
/fanny 
Prepositioner

no 
Fotosyntesen

13.15 
14.00

bild 
Finland 100 år!

idrott inne 
Prickboll

hemläxor

måndag tisdag onsdag Torsdag fredag

ta med 
läseboken 
ny läsläxa!

matematik 
Christel ringar in 

uppgifter

matematik 
Christel ringar in uppgifter

läsläxa 
Läs s. 50 - 54 

Skriftligt förhör på 
prepositioner i engelska

svenska 
Svara på frågorna som 
hör ihop med läsläxan på 

s. 54 i läseboken. 
Lämna in häftet!

klassvärdar: arvid och malte

idrott ip 
inne 

/zakaria  
09.30 - 11.00 
Ringdans: Klappen 

Leken: Flaggan 

 



              

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 - onsdag 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/5nmf4zhyp9rx3rh2 
 

Fanny hälsar att alla 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

Hon 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! 
//Christel

https://doodle.com/poll/5nmf4zhyp9rx3rh2
https://www.youtube.com/watch?v=QYerFOnPxu8

