
veckoschema v.17 
   -ugglor åk 3- 

              

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

07.45 extramatte

08.30 
09.15

svenska 
Genomgång av veckan 

Högläsning

matematik 
Repetition inför de 
nationella proven

musik 
Vi övar inför 

Valborgssamlingen 
tillsammans med 

Örnarna

Genrep inför 
valborgs- 
samlingen 

valborgs-
samling

09.15 
10.00

matematik 
Repetition inför de 
nationella proven

so 
Överfiske 

10.00 
10.30             r a s t
10.30 idrott ute 

/zakaria 
10.30 - 11.15 

Skolgårdsorientering

matematik 
10.30 - 11.30 

Nationella prov i 
matematik

matematik 
10.30 - 11.30 

Nationella prov i matematik

matematik 
10.30 - 11.30 
Vi övar s. 66 - 69

11.30 
12.30 LUNCH + RAST
12.30 
13.15

matematik 
Nationella prov i  

matematik

so 
Överfiske 

progr. 
/slöjd 
simon/
Sabina 

Högtalare/Gympapåse

vårstädning 
vid 

kyrkoruinen

svenska 
Göra klart

13.15 
14.00

so 
Östersjöns djurliv 

idrott inne 
/Zakaria 
Redskapsbana

hemläxor

måndag tisdag onsdag Torsdag fredag

matematik 
Christel ringar in 

uppgifter

matematik 
Christel ringar in uppgifter 

svenska 
Läs högt ur valfri bok i 20 

minuter. 

matematik 
Christel ringar in 

uppgifter

klassvärdar:cornelia och elliot

idrott ip ute 
/zakaria  

09.30 - 11.00 
Friidrott utomhus 



Hej på er alla! 

De nationella proven i matematik fortsätter denna vecka med delprov E, F och G. Kom ihåg att öva 
på multiplikationstabellerna och klockan (både analog och digital). Rabbla tabellerna 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! Vill eleverna testa på att multiplicera på tid hittar 
du den hemsidan här.  

På torsdag hjälper vi våren på traven och städar närområdet vid kyrkoruinen. Ta med oömma kläder 
och handskar denna dag. 

Nu på fredag den 27 april bjuder åk 2-3 in skolans elever och personal på Valborgssamling. Åk 3 står 
för programmet. Kom ihåg att öva på de två sångerna ”För kärlekens skull” och ”Längtan till 
landet” så att ni kan dem utantill på onsdag.  Textpapper har delats ut senaste vecka. 

Nu är våren här och många elever cyklar till skolan. Det är ytterst viktigt att alla som cyklar till 
skolan har cykelhjälm på sig HELA vägen till skolan! Prata gärna med era barn om detta hemma. 
Tack! 

Hälsningar från Eftis: Nu har det blivit dags att anmäla ditt barns behov av omsorg under 
sommarlovet. Anmäl er till Eftis här, anmäl även om ni inte är i behov av omsorg. Sista anmälningsdagen 
är 30 april. 

Viktiga datum:  
Vecka 15 och några veckor framåt. Nationella prov i matematik 
30 april - 1 maj Skolan är stängd. Eftis och förskolan har öppet den 30 april. 
Kristi Himmelsfärdslov 10 - 11 maj. Skolan är då stängd. Eftis och förskolan har öppet den 11 maj. 
Föräldrarådets möte den 3 maj kl 19.00 - 20.30 
Tough Viking Kids 12 maj 

Ha en fantastisk vecka! 
Hälsar Christel

http://www.elevspel.se/amnen/matematik/multiplikation.html
http://multiplicera.se/
https://goo.gl/forms/ZDEyAmIAWfmIBh2f1

