
Vecka 24 hos Isbjörnarna   

Skolavslutning på fredag 


Skolavslutningen kommer vi att fira med hela skolan. Vi samlas på innergården 8:15 och vi 
kommer att tåga ner årskursvis till fotbollsplanen 8:30. Vi har sett över tidsplanen och 
ordnat så att skolavslutningen beräknas pågå runt en timme. Efteråt samlas vi i vårt 
nuvarande klassrum. Jag avtackar eleverna och de får sina läsårsintyg. Efter att vi här klara 
i klassen så går vi tillbaka ut till innergården och avslutar med glass! Var noga med att 
meddela mig när du tar med din Isbjörn hem!


Papperskasse


Nu går vi in i den sista veckan på terminen och Isbjörnarna har en del fina saker att ta med 
sig hem. Sänd med en rymlig papperskasse på måndag så fyller vi på den under ett par 
dagar. Klädpåsarna blir kvar på skolan då de behövs nästa år. Jag samlar in dem veckan 
efter skolavslutningen. 


Sommarläsning


Det här är en uppmuntran till dig att hjälpa ditt barn läsa under sommarlovet. Visst är det 
lov och ingen skola, men att inte läsa under hela sommaren gör att barn tappar mycket av 
de läsfärdigheter de lärt sig under skolåret. På bara ett sommarlov kan gapet mellan ett 
läsande barn och ett barn som inte läser utgöra 3 månaders skolundervisning! Tyvärr är det 
de barn som är minst motiverade att läsa som tappar mest. 


De goda nyheterna är att du som vuxen kan hjälpa ditt barn att utvecklas även under 
sommarlovet. När ditt barn har läst en bok på sommaren önskar jag gärna att Isbjörnen går 
in på jag har läst.se , fyller i en recension (den korta versionen) och fyller i min e-post och 
skickar iväg. Läs mer om sommarläsning på "Jag har läst"-hemsidan. 


Är det lätt för Isbjörnen att avkoda texten men svårt att förstå det som läses är det 
viktigt att läsa lättlästa böcker så att förståelsen infinner sig.


Ett tips är även att deltaga i sommarboken som biblioteket bjuder in till: 


Sommarboken 2018 (årskurs 1-9)


Biblioteket bjuder in alla elever i år 1-9 att deltaga i sommarboken. Det ska läsas fem 
böcker under sommaren och Isjbörnen ska då berätta kort om boken hen läst för de 
på biblioteket. Mer information finns på bibliotekets hemsida. 


Förra veckan


Sista skoldagboksanteckningarna görs i vecka 23. Titta nu tillbaka i boken och se den 
utveckling som har varit!! Alla Isbjörnar har lyft sitt sätt att skriva och sin handstil. 


Viktiga datum: skolavslutning 15/6, skolstart 22/8


 Ha en riktigt fin helg!! /Sara  

https://www.xn--jagharlst-12a.se/


Isbjörnar vecka 24 

       

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.15 
9.00

Idrott 
inne


lekar med My

NO 

världsdelar och 
världshav

Genrep 

inför 
skolavslutningen


Skol 
avslutning 

Vi avslutar 
dagen ca 10.00 
med glass på 
innergården.


Eftis finns för 
de Isjbörnar 
som är kvar. 

9.00 
9.30 R    A    S    T 

9.30 
10.15

NO 

programmering

Pingviner 
& 

Isbjörnar 

femkamp

10.15 
11.00

Matematik 

Vi repeterar 

s 202, 203

Musik 
Vi övar 

tillsammans 
med 

Pingvinerna

Svenska 
Läsläxan - sista 

kapitlet:) 

Vi läser i 
grupper. 

11.00 
12.00 LUNCH

12.00 
12.45

Fix 

vi plockar ihop 
våra saker 

inför flytten


NO 

programmering

SO 

luft

Flytt 

vi flyttar våra 
böcker och lite 

annat till 
matsalshuset 
där vårt nya 

klassrum 
kommer finnas

Pingviner  
& 

Isbjörnar 

tipspromenad

12.45 
13.30

Simning 

buss avgår 
8.20 från 

skolan


� 


läxa till 
Måndag

läxa till 
Tisdag

läxa till 
Onsdag

läxa till 
Torsdag

läxa till 
Fredag

Svenska 
läs i 10 min


Musik 
öva Lillbabs- 

medley

Svenska 
läs i 10 min


Musik 
öva Lillbabs- 

medley

Svenska  
läs i 10 min


Musik 
öva Lillbabs- 

medley

Svenska  
kapitel 15 är läst 
och boken är med 

till skolan för 
inlämning.


Musik 
öva Lillbabs- 

medley


