
Veckobrev v.3


Vid frånvaro på morgonen

Kom ihåg att meddela klasslärare Staffan antingen via sms eller mejl senast kl 8.00 på morgonen om 
ditt barn är frånvarande. Om vi inte vet var ert barn är kl. 8.30 då lektionen börjar så behöver vi höra av 
oss till er, vilket inte är meningen. Tack för ert samarbete med detta! 


Ombyteskläder och frukt med till skolan

Nu när vädret blivit allt blåsigare och regnigare så önskar vi att era barn har ombyteskläder med sig i en 
extra påse på skolan. Extra strumpor, vantar/handskar, stövlar och regnkläder är bra att ha just nu. Vi vill 
också att era barn ska orka hela skoldagen, därför önskar vi att era barn har med sig exempelvis en 
frukt som mellanmål. Smörgåsar tas endast med vid överenskommelse med klassläraren, eftersom vi 
också vill att barnen ska äta sig mätta på lunchen. Tack för ert samarbete!


Material med hemifrån
I bild kommer eleverna att göra en kanvastavla och ett toarullsmonster. Linda önskar att eleverna samlar 
på sig kartonger. Det kan till exempel vara en skokartong eller en pizzakartong. Har man fler kartonger 
än en så får man gärna ta med extra! Sedan önskar Linda också att eleverna tar med sig toarullar och 
någon dagstidning. Tack på förhand!

Skolsjuksköterskan informerar

Den 25/1 från kl. 9.30 vill Marianne träffa alla elever i hjortarna för längd-, vikt- och ryggkontroll. 

mvh
Marianne 
skolsköterska

Mvh Staffan


Viktiga datum:  
9/3   Musikföreställning DEN DU ÄR



Veckoschema v.3


Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30
09.15

Svenska
Pojken och Tigern 

Utvärdering / 
läseboken

Svenska
Alla behöver visa 

respekt - 
respekttriangeln

Del 1

Svenska
Gröna 

skrivarskolan

Bilder och 
rubriker

Svenska
Gröna 

skrivarskolan

Vi gör en egen 
tidning 

Svenska
Alla har rätt till sin 

egen kropp 

Del 2

09.15
10.00

SO
Geografi 

Landskapet 
Skåne + 

arbetsboken

Matte
Division - två sätt 

att dela

Engelska
At the match

textboken och 
arbetsboken

R A S T
9.15-9.45

Engelska
At the match
Läxförhör + 

arbetsboken och 
rätta word trainer

10.00
10.30

R A S T Idrott IP
Basket inne, 
ombyte och 

dusch

R A S T

10.30
11.30

Matte
Sallys hinderbana

SO
Geografi 

Genomgång av 
läxan / göra en 
presentation om  

Blekinge

Matte
Rest vid division

Lunch + rast 
11.30-12.30

Matte
Kort division

11.30
12.30

L U N C H +  R A S T Lunch + rast

12.30
13.30

NO
Teknik

textboken 
s. 54, 55 + 

arbetsboken

 Bild
12.30-13.15
Kanvastavlor / 

toarullsmonster
Ta med material!

NO
12.30-13.00

textboken  
s. 55

Ta reda på…

Pro / Slöjd 
12.30-14.00

Verktygslära med 
Staffan

/ Teknik med 
Simon 

NO
12.30-13.15
textboken s. 

56-59 + 
arbetsboken

13.45
14.30

Idrott
Basket inne, 

ombyte och dusch

Musik
13.30-14.15

Svensk musikhistoria 
Från medeltida 

ballader till modern 
schlager

Idrott
13.00-13.45
Basket inne, 

ombyte + dusch

SO
13.15-13.45

Geografi 
Presentation om 
Blekinge / oklara 

sidor

Läxor Till måndag Till tisdag
Matte: inringade 

sidor i boken

Geografi Läs om 
Blekinge s. 56-57 
+ arbetsboken s. 

27

Till onsdag 
Matte: inringade 

sidor i boken

Till torsdag
Matte: inringade 

sidor i boken

Till fredag 
Engelska kap. 

At the match - läs 
texten och orden + 
fyll i word trainer 

som hör till kapitlet
Svenska

Utför en intervju om 
respekt 

(frågepapper)




