
Hej på er alla!

Välkomna tillbaka till skolan! Hoppas ni haft ett skönt och 
avkopplande sportlov och hunnit fylla på energidepåerna! 
Denna vecka är jag bortrest på ett Nordplus projekt i 
Lettland. Min vikarie under veckan är världens bästa 
Maria.  Jag kommer inte att kunna nås vare sig via mail eller 
telefon under denna vecka, så vid frånvaro ring eller skicka 
sms till Maria på nummer: 0701008237. 

Torsdagen den 1 mars kl 18.00 kommer föreläsaren Niclas 
Ottosson att hålla i en föräldraföreläsning i ämnet 
”Nätmobbning och etik på nätet”. Föreläsningen hålls i 
skolans matsal. Alla föräldrar oavsett ålder på barnen, är 
välkomna! 

Kom ihåg att öva på multiplikationstabellerna. Rabbla dem i ordningsföljd  där hemma och 
förhör era barn. Eleverna kan också träna på elevspel på datorn där hemma. Här hittar du 
länken till multiplikationsspel online!

De nationella proven inleds med ämnet svenska under vecka 11. Proven är indelade i 8 
mindre delar. Fram till påsk kommer vi därför att ha 2 delprov i veckan. Efter påsk kör de 
nationella proven i matematik igång och följer samma upplägg under några veckor.

OBS! Det spelas mycket datorspel i elevernas vardag, 
och vid flertalet diskussioner med eleverna kring 
datorspel och åldersgränser 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 funderar en extra gång på om ni har koll på 
vad spelen innehåller. I Grand Theft Auto går 
uppdragen ut på att vara kriminell, langa droger, göra 
brutala våldsuppdrag m.m (detta är milt i förhållande 
till andra uppdrag i spelen). Spelen tar upp ämnen och 
språkbruk (språk som är nedvärderande mot kvinnor, 
mörkhyade, hbtq-personer m.m) som inte på något sätt 
är lämpliga för lågstadie- och mellanstadiebarn. 

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.
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http://www.elevspel.se/amnen/matematik/multiplikation.html
http://www.pegi.info/sv/


Viktiga datum: 
Vecka 11 - 13 Nationella prov i svenska
Vecka 15 och några veckor framåt. Nationella prov i matematik
Lärarnas planeringsdag 12 mars. Skolan är då stängd. Eftis håller öppet.
Sista anmälningsdag till Tough Viking Kids 23 mars.
Tough Viking Kids 12 maj

Ha en fantastisk vecka!
Hälsar Fanny
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VECKOBREV 

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30

____ 
9.15 

Svenska 

Läsförståelse

Svenska 

Datorskrivning 
instruktioner

Matematik  

Division med 
10 

NO 

Nervsystemet

SO 

Respektlyftet 

Idrott  
/Zacharia 

Ute

Engelska 

Big, bigger, the 
biggest

Bild 
/Christel 

Kattpyssel 

NO 

Nervsystemet

10.00                                                R  A  S  T           

10.30 Matematik 

Division med 
10

SO 

Nordisk 
mytologi: Tor 
blir av med sin 

hammare

Svenska

Datorskrivning 
instruktioner

Matematik 

Prioriterings-
regeln

Matematik 

Prioriterings-
regeln

11.30                                    L  U  N  C  H     +     R  A  S  T

12.30 Progr/ 
Slöjd 

/Simon, 
Sabina 

Symaskins-
körkort 

SO 

Vi ritar en 
serie om hur 
Tor blir av 

med sin 
hammare

Idrott (inne 
på IP)  

/Zacharia 

Bild 
/Christel 

Kattpyssel

Idrott  (inne)  
/Zacharia 

13.15 

14.00

Engelska 

Motsatsord
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Måndag tisdag onsdag torsdag fredag

Matematik, 
Maria ringar 
in uppgifter 

Matematik, 
Maria ringar 
in uppgifter

Matematik, 
Maria ringar 
in uppgifter
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