
                                                 Veckobrev v. 43  åk 4 Örnar

Hej! Sista veckan innan höstlovet kör igång! 

Matteprov på måndag 22/10  
 
På  måndag  den  22  oktober  har  eleverna  matteprov  på  kapitel  2  som  handlar  om 
multiplikation, tabeller och uppställning. Provet omfattar s. 54-105. Bäst övar man till provet 
genom att läsa instruktionsrutorna och välja ut 2-3 tal (rutinuppgifter och textuppgifter) från 
varje delkapitel som man räknar. 

Välkommen på vernissage  
 
Välkommen  på  vernissage  torsdagen  den  25  oktober,  klockan  15.00-18.00.  Temat  är 
Gripsholmsskolan - 10 år i hållbar utveckling. I matsalen finns ett café där man kan köpa fika 
och  lotter,  överskottet  går  till  vår  vänskola  i  Tanzania.  Vill  ni  bidra  med  fikabröd  till 
försäljningen så lämna in det till köket dagen innan eller samma dag. Tack! (se bifogad fil på 
hemsidan). 

Förtydligande gällande IP:n 

Sista lektionen på tisdagar har eleverna idrott på IP:n. Från och med nästa vecka kommer 
både Mathias (idrottsläraren) och Almira att gå tillsammans med eleverna från skolgården till 
IP:n. Eleverna startar från skolan kl. 12.15. Alla går tillsammans. De elever som har cykel med 
sig ska leda sin cykel hela vägen fram. När lektionen slutar får eleverna ta sig hem på egen 
hand. Senast kl. 14.10 går Almira tillbaka med de elever som ska tillbaka till skolan och eftis. 

Saknade böcker

Några  elever  saknar  sina  böcker  och  arbetsböcker  under  lektionerna.  Kolla  gärna  om 
eleverna glömt några böcker hemma och ta med dem tillbaka till skolan igen. Kolla även ifall 
eleverna har dubbelupplaga av någon bok. 

 
Ha en trevlig vecka!  

 /Madeleine Kaján



                                               Veckoschema Örnar v. 43
                                   Klasslärare: Madeleine Kaján 

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 –  
9.15

Svenska 

Språkresan 4  
Ng-ljudet  
s. 67-68

Engelska 

Kap. 8 
Workbook s. 21 

uppg. 2.  

Skrivuppgift ”My 
family”

Matematik 

Rest vid division 
s. 110-111

Svenska 

Gröna 
skrivarskolan s. 

12-13 
 

Serieteckningar

SO 
Geografi 
(8.30 - 9.30)   

Textboken s. 28-33 
Arbetsboken s. 17, 

18 
 

Människan, 
naturen och 
resurserna

9.15 –  
10.00

Engelska 
Kap. 8  

Workbook s. 21 
uppg. 1  
 

Familjeord/
repetera klockan

Matematik 

Två sätt att dela 
s. 106-107

NO 
Fysik/Kemi 

Textboken s. 24-25 
Arbetsboken s. 

14-15 
 

Fast, flytande, gas

Idrott 

Inne  
Lek och rörelse 

Rast 

9.30 – 10.00 

10.00 – 
10.30

 RAST
10.00 – 10.30 Slöjd 

10.00 – 11.30 

Träslöjd: 
Pennhållare/

Tavelram (Staffan) 

Syslöjd: Sittkuddar 
(Sabina)

10.30 – 
11.30 

Matematik 

Matematikprov 

Svenska 
 

Pojken och Tigern 
Kap. 9 

+ arbetsblad

Svenska 

Språkresan  
s. 42, 43 

Berättelser 

Matematik 

Kort division  
s. 114-115

11.30 – 
12.30

LUNCH + RAST
11.30 – 12.30

12.30 – 
13.15

SO 
Samhällslära 
Textboken s. 76-77 
Arbetsboken s. 40 

Diktatur 

Idrott 

Inne  
IP 

Innebandy  

Svenska 
 

Tystläsning i 
läseboken  

(12.30-13.00)

NO 
Biologi 

  
Textboken s. 58-63 
Arbetsboken s. 14, 

15 

Skogen 

Matematik 
12.30 – 13.00 

Repetition / 
övaprövasidor 

13.15 –  
14.00  

Bild 

Örnar till 
vernissagen

Musik 

Elin Bergdal 
C525

Idrott 

Ute 
Lek och rörelse

Läxor Till måndag: Till tisdag: Till onsdag: 

Matte:  
Inringade sidor i 

matteboken

Till torsdag: 
 

Matte:  
Inringade sidor i 

boken

Till fredag: 




