
Tisdag, 29 maj, har eleverna ett kort förhör i religion. Förhöret handlar om judendomen. 
Texten de ska läsa finns i deras SO-häfte.


Torsdag, 31 maj, har eleverna prov i matematik. Den här gången handlar det om area av 
rektangel, parallellogram och triangel, samt likformighet - förstoring och förminskning. I 
boken är det s. 170-209. Eleverna ska kunna rita upp areor utifrån instruktioner.


Tisdag, 5 juni har eleverna förhör i biologi. Förhöret handlar om hjärnan. Eleverna ska läsa 
s. 54–61 i textboken, s. 26,28 och 29 i arbetsboken samt anteckningar i häftet.


Åk 4-6 står i år för programmet på nationaldagssamlingen som vi ordnar 5 juni. Åk 4-5 ska 
uppträda med en ny version av låten Shuffla Shuffla. Vi kommer att öva på låten under 
skoltid, men eleverna kommer även att få i läxa att öva på texten hemma. Observera att vi 
har en övning inbokad på fredag kl. 8.30- ca 9.15.


Slöjd-Sabina hälsar: Textilslöjdarna har under vårterminen samlat på sig stjärnor om de 
skött sig och jobbat duktigt på lektionen. Som belöning ska de nu sista lektionen före 

sommarlovet få se på film och ta med sig lite knytis. De får alltså ta med sig rimliga 
mängder snacks och dricka till lektionen. OBS! Ingen läsk, energidryck eller nötter. 


Eleverna fuskar en del med ombyte och dusch vid idrott. En sista påminnelse innan 
sommarlovet: eleverna måste ha med sig ombyte samt duscha efter idrotten.


Ulrika Öhlin Alberti kommer att vara borta de 2 kommande veckorna pga 
sommarexpeditioner. Magnus Kemppi, som eleverna har träffat tidigare, har all 
idrottsundervisnig under den här tiden.
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Ha en fin vecka

önskar Hanna och Oskar



Veckoschema v. 22 
  

 


Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30
09.15

Mentor 

Vi startar upp 
veckan

Religion 

Judendomen
Förhör

Islam

Övning inför 
national-

dagen

Matematik 
Vi repeterar 
inför provet

Svenska 
Substantiv och 

adjektiv

Matematik 

Prov

OBS! 8.30-9.15

Övning inför 
national-

dagen 

9.30-10.30

Idrott på IP 

Brännboll 
Ombyte+dusch

9.15 
10.00

Engelska 

Cities

10.00 
10.30

                            Rast 

10.30 
11.15

Frida  
är i klassen och 
gör kartläggning 

inför åk 6

10.30-11.05
Svenska 

Läsning

10.20-11.50 

Slöjd 

Med Sabina/
Östen

Biologi 

Puberteten

10.30-11.00
Tid att gå till 

skolan

11.15
11.50

Idrott 

Brännboll
Ombyte+dusch

11.05-11.50
Matematik 

Vi repeterar 
inför provet

Svenska  

Adjektiv

11.00-11.50
Svenska 

Trivsam skola/
respekt

11.50 
13.00

Lunch 
     Rast  

  

13.00 
13.45

13.00-14.30

Biologi 

Huden

Svenska 

Flaskposten

Engelska 

Cities

Idrott 
Brännboll 

Ombyte+dusch

Musik 

Med Marta

14.00-14.45 
Pro/teknik 

Med Simon

13.45-14.50 
Religion 

Islam

Bild 

Sommar

14.50-15.15 
Läxhjälp

14.50-15.15 
Läxhjälp


