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Allmänt om läxor

Nu på vårterminen i åk 4 är det extra viktigt att eleverna själva tränas i att ta eget ansvar för sina läxor. Vi på skolan önskar att 
ni föräldrar stöder era barn med hemuppgifter och uppmuntrar era barn till ökat ansvarstagande. Eleverna behöver dock själva 
ta en titt i schemat i klassrummet innan skoldagen slutar för att säkerställa vilka läxor som gäller för vilka dagar och för att se 
till att alla böcker hamnar i ryggsäcken. Vi får tillsammans hjälpas åt att stötta eleverna med detta. Tack för ert samarbete!


Läxor vid frånvaro

Schemat skrivs detaljerat lektion för lektion, vilket gör att ni föräldrar efter skoldagens slut själva kan komma och ta med era 
barns böcker ur deras låda i klassrummet. Kontrollera i schemat vad eleven har missat och ta hem de böcker och material som 
varit aktuella under lektionerna eller som läxa. Om ni är osäkra, ring Staffan på 070-100 90 58, i övrigt är det bara att hämta 
själva. I en klass med 23 elever är det alltid några som är sjuka, någon på resa osv och det går åt mycket tid att ordna läxor till 
alla som är sjuka, särskilt under influensatider som råder som bäst. Vid beviljade resor ordnar Staffan fortfarande med läxor 
tillsammans med eleven i skolan. Kom ihåg att fråga efter läxorna veckan innan man reser. Tidigare än så är det svårt att veta 
hur långt vi hinner i olika ämnen. Med hopp om förståelse!  


Skydda era barn som vistas i solen


Nu på våren är solen extra stark och barnen vistas mycket ute i solen. På strålskyddsmyndigheten skriver de så här: barn 
och ungdomar har känsligare hud än vuxna. Under vintern har huden dessutom blivit van vid att inte behöva skydda sig 
mot solstrålning. Huden är tunn och har inte producerat ett skyddande pigment. Därför är det lätt att bränna sig. Om du 
bränner dig ofta ökar risken att drabbas av den allvarligaste formen av hudcancer, malignt melanom. Ju yngre barnen är 
desto viktigare är det att de skyddar sig. Även ögonen är känsliga för UV-strålning och kan ta skada av stark sol. Det bästa 
skyddet är kläder samt solglasögon med sidoskydd. Njut av solen men bränn dig inte!


Trivselrådets möte och frånvaroanmälning


Trivsam skolas trivselråd håller sitt sista möte för läsåret. Trivselrepresentanterna i åk 4-6 träffas i Sjöglimten kl. 
10.15-11.00 på tisdag. Hjortarnas representant till kännedom! Man behöver inte förbereda sig inför mötet. 


OBS! Eftersom Staffan är upptagen med trivselmöten under hela dagen så kommer klassen att ha Marika som vikarie. 
Frånvaro och akuta ärenden meddelas till Marika på 070-100 82 34.  


Viktiga datum:  

Sveriges nationaldag 6/6, ledigt  

Skolavslutning 15/6, skolgården  

Trevlig inkommande vecka,  

Mvh  

Staffan
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Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30
09.15

NO 
Biologi

Odlingslandskapet i 
Sverige s. 44-47

+ arbetsboken s. 11

Matte 
Favoritmatematik 4B

Division med uppställning 
s. 154, 155

Övning inför 
nationaldagen

åk 4-5

SO
Religion

Kristendomen s. 12,13 
och s. 26, 27 + 

arbetsboken s. 9 och 
uppg. 24,25 s. 17

Gemensam 
sångövning

åk 4-5

09.15
10.00

SO
Historia

Runor - vikingarnas 
bokstäver s. 86-89 + 

arbetsboken s. 24

Svenska
Rättstavningstest

Engelska
Substantiv
a eller an?

R A S T
9.15-9.45

Engelska
Substantiv 

Singular och plural 

10.00
10.30

R A S T Idrott IP
Löpning ute, ombyte och 

dusch

RAST

10.30
11.30

Matte
Favoritmatematik 4B

Multiplikation med 
uppställning 0-1 000 000

s. 150, 151

SO
Historia

Medeltiden
s. 102-105 + arbetsboken 

s. 30, 31 

Matte
Favoritmatematik 4B

Parallella linjer och linjer 
som skär varandra s. 

170, 171

      Lunch + rast 
11.30-12.30

Matte
Favoritmatematik 4B

Trianglar s. 174, 175

11.30
12.30

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

12.30
13.30

SO 
Religion 

Kristendomen s. 24, 25 + 
arbetsboken s. 16

 Bild
12.30-13.15
Min sommarbild

SO
12.30-13.00

Historia
I en by på medeltiden s. 

106, 107

12.30-14.00
Programmering 

med Simon

& 
Träslöjd 

med Staffan

Liten hylla / eget projekt

NO
12.30-13.15

Eventuell sångövning /

Biologi
Keynote om blomväxter s. 

54, 55 

13.45
14.30

Idrott
Lek och rörelse inne, 

ombyte och dusch

Musik
13.30-14.15

Skolavslutningssånger

Idrott
13.00-13.45

Brännboll ute, ombyte 
och dusch

Svenska
13.15-13.45
Övning inför 

nationaldagen

Läxor Till måndag Till tisdag
Matte: inringade sidor i 

boken

SO: historia: Birka blev 
vår första stad s. 94-97 + 

arbetsboken s.26

Till onsdag 
Matte: inringade sidor i 

boken

Till torsdag
SO religion: kristna 
högtider s. 21-23 + 
arbetsboken s. 14

Till fredag 
Engelska: textboken, 

Magic pages s. 79 Nouns


