
Vecka 7 Åk 2 Pingviner

Cindy & Linda

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 Idrott
Simning

Svenska
Merkurius

Engelska
Home and 

family

Matematik
Klockan, 
analog tid

Småslöjd
med Sabina

Brodera bild

9.00 R A S T 

9.30 Idrott
Simning

Idrott (inne)
med Linda

Spökboll
ombyte med

Matematik
Klockan, 
analog tid

Idrott (inne)
med Juho

Just dance
ombyte med

Småslöjd
med Sabina

Brodera bild

10.15 SO
Valaffischer

Engelska
Home and 

family

Svenska
Diamant-

jakten

NO
Venus

Sportlovs-
program

A L U N C H   +   R A S T

12.00 Svenska
Veckans ord

Matematik
Klockan, hela 

och halva 
timmar

NO
Vi gör klart 

våra galaxer

SO
Valaffischer

Svenska
Diktamen

Högläsning

Sportlovs-
program

12.45

13.30

Matematik
Vi gör egna 

klockor

Idrott (ute)
med Linda
Löpning

Kläder enligt 
väder!

Matematik
med Frida

LÄXOR
Måndag Tisdag

Matematik
Tränarutan

Onsdag
Diamant-

jakten
Kap 23 + 

läxbok s. 24

Torsdag
Veckans ord 
Orden på s. 

46

Fredag
Matematik
Tränarutan



Hej på er! Här kommer information inför vecka 7.


Nya blogginlägg

Ni hittar nya blogginlägg på bloggen! https://grippingviner.blogspot.se/


Simning på måndag

På måndag simmar vi igen! Avfärd från skolan 8:20, tillbaka runt kl 10:00.


Läsutmaning på sportlov

På torsdag kommer jag att ge ut en sportlovsläsutmaning åt eleverna för att de ska 
kunna underhålla sin läsning under sportlovet. Så ni vet :)


Jag & Linda borta på fredag

Jag åker till Israel på fredag och Linda åker till fjällen, så på fredag får eleverna 
först ha småslöjd med Sabina och sen kommer de att kolla film med Viliina innan de 
åker hem på sportlov! Jag nås dock på mail och telefon fram till kl. 13:00.


Observera!

Här nedan följer info som går ut till alla klasser på skolan. Man kan läsa om ämnet i 
medier i veckan som gått. Vill påpeka att t.ex. spelet GTA diskuteras nu som då av en 
del av killarna i klassen.


"Det spelas mycket datorspel i elevernas vardag, och vid flertalet diskussioner med 
eleverna kring datorspel och åldergränser framkommer det att spel som Grand Theft Auto, 
Call of Duty och CS:Go är vanligt förekommande i klasserna. Dessa spel har 
åldersrekommendationer på 18 år. Vi vill gärna att alla föräldrar tar sig en extra tanke om ni 
har koll på vad spelen innehåller. I Grand Theft Auto går uppdragen ut på att vara kriminell, 
langa droger, besöka prostituerade, göra brutala våldsuppdrag m.m (detta är milt i 
förhållandevis till andra uppdrag i spelen). Spelen tar upp ämnen och språkbruk (språk 
som är nedvärderande mot kvinnor, mörkhyade, hbtq-personer m.m) som inte känns 
lämpliga för lågstadie, mellanstadie eller högstadiebarn.  

PEGI, det europeiska rådet för åldersmärkningar på media jobbar intensivt för att rätt 
media ska hamna i rätt händer.  

”Åldersmärkningen är ett system som används för att garantera att innehållet i 
underhållning, som filmer, videofilmer, dvd-skivor och dataspel, är tydligt märkt för den 
åldersgrupp som de är mest lämpade för. Åldersmärkningen ger konsumenterna (och 
särskilt föräldrar) vägledning när de ska bestämma om de ska köpa en bestämd produkt 
eller ej. ” 

För mer information om PEGI-märkningen läs gärna http://www.pegi.info/sv/ . 

Spel är jättebra media för att utveckla reaktionsförmåga, kommunikativa beteenden och 
den intellektuella utvecklingen, men håll ett extra öga på vad era barn spelar.” 

Happy Friday! 

Cindy & Linda

https://grippingviner.blogspot.se/
http://www.pegi.info/sv/

