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   -ugglor åk 3- 

              

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

07.45

08.30 
09.15

svenska 
Genomgång av veckan 

Högläsning

matematik 
Mätning 

 s 178 - 181

musik 
Vi övar inför 

skolavslutningen 
tillsammans med 

Örnarna.

svenska 
Genomgång och 

uppställning inför genrep

09.15 
10.00

matematik 
Vad har jag lärt mig? 

Sallys hinderbana

genrep  
kl 9.00

10.00 
10.30             r a s t
10.30 idrott ute 

/zakaria 
10.30 - 11.15

matematik 
10.30 - 11.30 
En decimeter är 10 

centimeter 
s. 186 - 189

genrep skol 
avslutning 

11.30 
12.30 LUNCH + RAST
12.30 
13.15

göra klart  
och städa 

matematik 
En centimeter är  

10 millimeter 
 s 182 - 185

städa 
göra klart 

utelek

matematik 
En meter är 10 decimeter 

s. 190 - 193

13.15 
14.00

so 
Göra klart

förberedelse 
inför 

skolavslutning

skol 
avslutning 

!

hemläxor

måndag tisdag onsdag Torsdag fredag

öva på 
avslutnings-

sångerna

öva på 
avslutnings-

sångerna

öva på 
avslutnings-

sångerna

öva på 
avslutnings

-sångerna

klassvärdar:elvira och alice

idrott ip ute 
/zakaria  

09.30 - 11.00 



Den blomstertid nu kommer, med lust och fägring stor. Nu nalkas, ljuva sommar, då gräs och 
gröda gror…  

Tiden går fort när man har roligt! Vi har kommit fram till det sista veckobrevet under detta läsår. Vi 
har nu bara en skolvecka kvar framför oss innan sommarlovet är här. Under veckan kommer vi att arbeta 
på som vanligt i klassen, städa inför sommaren och träna inför skolavslutningen. Under veckan kommer 
vi att städa ur lådorna och ta hem en hel del skolmaterial. Ta därför med skolväskan till skolan alla 
dagar och packa ner en extra plastpåse som du kan använda om väskan blir full. 

På måndagen vill jag att alla elever ska ta med sig ett par solglasögon till skolan. De behövs som 
rekvisita i vårt sångnummer på skolavslutningen. Kom ihåg att varje dag träna på det Lill Babs-medley 
som åk 2-3 kommer att uppträda med på skolavslutningen. Träna även på ”Den blomstertid nu 
kommer” och skolans lystringssång. 

Varmt välkomna på skolavslutning fredagen den 15.6! Då är det dags att avsluta läsåret 
tillsammans. Eleverna ska vara på plats på innergården kl. 8.15, då vi ställer upp oss klassvis innan 
vi tågar in till festen som hålls på konstgräsplanen. Efter programmet samlas vi i klassrummet för att 
dela ut läsårsintygen innan vi avslutar festligheterna ute på skolgården. 

Sist men inte minst vill jag tacka för tre fantastiska år tillsammans med Ugglorna! Avsked är alltid 
känslosamma och jag vill tacka både barn och föräldrar för ett fint samarbete under åren som gått. I 
klassrummet står det ”fly high and touch the sky” och det känns faktiskt som ett passande mantra för 
den här klassen. Ni vågar veckla ut era vingar för att flyga och ni siktar högt i det ni gör. Dessutom är ni 
fantastiska, trevliga, roliga och glada barn som verkligen förgyllt min vardag de senaste tre åren! Tack för 
att ni finns! Jag kommer att sakna er alla! 

Kramar till er alla och ha ett underbart sommarlov! 
//Christel 


