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Sista veckoplaneringen


Jag vill passa på att tacka så mycket för de här tre läsåren och för samarbetet med er föräldrar. Jag önskar er alla en riktigt 
härlig sommar!


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!


Skolavslutning på fredag 


Eleverna samlas på innergården kl. 8.15. Observera att vi kommer att tåga ner till konstgräset kl. 8.30, så se till att 
vara på plats i god tid! Programmet börjar kl. 8.30 ute på konstgräsplanen. Efter det delas läsårsintygen ut i klassrummet 
och som avslutning på läsåret så blir det traditionsenlig glass ute på skolgården. Festlig klädsel gäller denna dag. 

Viktiga datum:  

Skolstart 22/8 2018 kl. 8.15 ute på skolgården 

Trevligt veckoslut! 

Mvh  

Staffan



Veckoschema v.24


Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30
09.15

 NO
Biologi

Skogen s. 62-65 + 
arbetsboken s. 16, 17

Matte
Favoritmatematik 4B

Spegling mot en punkt
s. 206, 207

Städa ur lådan 
och städa 

klassrummet 

Genrep inför 
skolavslutningen 
kl. 9.00-10.00

Skolavslutning

Samling på 
innergården kl. 

8.15

09.15
10.00

SO
Geografi

Frågesport landsdelar 
och landskap

Svenska
Vi övar 

skolavslutnings-
sångerna i klassen

Elevens val
olika ämnen

Genrep inför 
skolavslutningen

Utdelning av 
läsårsintyg

10.00
10.30

                                                               R A S T Glass ute på 
skolgården

10.30
11.30

Matte
Favoritmatematik 4B

Spegling mot en linje
s. 202, 203

SO
Historia 

Medeltiden s. 116-119 + 
arbetsboken s. 36

Öva 
skolavslutnings-

sånger

Utvärdering av    
läsåret

2017-2018

11.30
12.30

                                                             L U N C H +  R A S T

12.30
13.30

SO 
Religion 

Kristendomen s. 38, 39 
och Judendomen s. 40-43 

+ arbetsboken s. 19, 20

 Bild
12.30-13.15

Göra klart arbeten

Film Avslutning med 
klassen
kl. 14.00

Trevlig sommar!

Eftis tar vid för de 
elever som behöver 

omsorg

13.45
14.30

Idrott
Lekar inne med Jesper

Musik
13.30-14.15

Öva 
skolavslutningssånger

Film


