
Tisdag 16 januari har eleverna ett förhör i historia som handlar om den person de skrivit om 
de senaste historielektionerna. Alla elever har fått skriva om en person som levde på 1500- 
eller 1600-talet i Europa. Texten som eleverna ska läsa till förhöret finns i SO-häftet.


23 januari är det dags för Zebrorna att tävla i Vi i femman i P4. Tävlingen hålls i 
Eskilstuna. Vi kommer att åka från skolan ca kl. 14.00 den dagen och startar hemåt efter att 
tävlingen slutar kl. 18.00. Vi äter mellis på skolan innan vi åker iväg. Ifall man som förälder 
har möjlighet att ställa upp och köra elever till tävlingen får man gärna mejla det till mig 
så kan jag organisera resan dit och hem. Vi behöver ännu ett par som kan ställa upp och 
köra. De föräldrar som kör elever dit är välkomna att stanna kvar och följa med tävlingarna. 
Tyvärr har syskon och övriga anhöriga inte möjlighet att närvara under tävlingsdagen pga 
platsbrist i studion. Zebrornas lag kommer att tävla i röda t-shirts.


Torsdag, 25 januari, har vi matematikprov. Till provet behöver eleverna kunna följande: 
punkt, linje, stråle, sträcka, öppen polygon, vinklar, parallella linjer och linjer som skär 
varandra, mäta och rita vinklar med gradskiva, rita cirklar med passare och cirkelns delar, 
månghörningar och deras omkrets, trianglar, fyrhörningar, och geometriska kroppar. Eleverna 
hittar allt det här på s. 118-173 i matematikboken. Allt det här har vi gått igenom och 
repeterat under matematiklektionerna innan och efter jul. 


Föräldramöte för åk F-5 hålls 22 januari kl. 18.30-20.00 i matsalen. Välkomna!


Den 14 februari är det dags för årets upplaga av vinterexpeditionen. Mer information 
kommer senare.


Ha en fin vecka

önskar Hanna och Oskar


Veckobrev v. 3



Veckoschema v. 3 
 Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30
09.15

Mentor 

Vi startar upp 
veckan

So 

Förhör

+

Sveriges 
stormaktstid

Matematik 

Trianglar

Matematik 

Fyrhörningar

9.00-10.30 
Idrott Inne 

på IP 

Innebandy

Ombyte
9.15 

10.00
Engelska 

Fantastic Mr. 
Fox

Svenska  

Min sagobok

Svenska 

Min sagobok

10.00 
10.30

                        Rast 

10.30 
11.15

10.30-11.05 
So 

Europa under 
1500- och 1600-

talen - 
kompisfrågor

10.30-11.05 
Svenska 

Min sagobok

Slöjd 

Med Östen/
Sabina - 

återbruk av 
jeans

Fysik 

Ljud

10.30-11.00 
Tid att gå från 
IP till skolan

11.15
11.50

11.15-12.00 
Idrott Ute 

Löpning - starter 
och stafett
Ombyte

11.05-11.50 
Matematik 

Mång-
hörningar och 
deras omkrets

Matematik 

Vi undersöker 
geometriska 

kroppar

11.00-11.50 
Svenska 

Min sagobok

11.50 
13.00

Lunch 
     RAst  

13.00 
13.45

13.00-14.30 
Fysik 

Ljud

Svenska  

Min sagobok

Engelska 

Fantastic Mr. 
Fox

Idrott Inne 

Skapande dans
Ombyte

Musik 

Europeisk 
musikhistoria/ 

Lika, unika

14.00-14.45 
Pro/

teknik 
Med Simon

13.45-14.50 
So 

Sveriges 
stormaktstid

14.00-14.45 
Stödlektion

Bild 

Nordiska 
konstnärer - 

Norge

14.50-15.15 
Läxhjälp 

14.50-15.15 
Läxhjälp 


