
Veckoschema V3 
Åk 1 Ekorrar 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.15
Svenska Trivsam	skola	 Musik	

Maarit

NO	

Tema	vinter

Idrott&	Hälsa	
Inne		
Basket	
Ulrika

09.00 RAST 

09.30
Bild	&	slöjd	

Snögubbar	

Snöstjärna

Svenska	

Den	magiska	
kulan	-	Vv

Svenska	

Alfabetet	

Matematik	
9.30-10.00	

Kapitel	4

Matematik	

Fler/Färre

10.15
Svenska	 Engelska	

Magic!1
Idrott	&	Hälsa	

Ute	
Bergsklättring	
Ulrika

Engelska	
Pick	a	color	

11.00 LUNCH OCH RAST

12.00
Matematik	

Kapitel	4

Matematik	

Kapitel	4

Matematik	

Kapitel	4

Matematik	

Kapitel	4

Svenska	

Skoldagboken

12.45
Idrott	&	Hälsa	

Inne		
Röris	7	
Ulrika

Idrott	&	Hälsa	
Inne		

Hinderbana	
Ulrika

NO	
Tema	vinter

Högläsning	
Sagotärningar

Svenska	

Lilla	aktuellt

Läxor / Kom ihåg v 3

Idrott:	Inne,	
ombyte	och	
dusch

Idrott:	Inne,	
ombyte	och	
dusch	

Läxan	lämnas	in.

Läxorna	delas	ut. Idrott:	Ute,	inget	
ombyte	

Idrott:	Inne,	
ombyte	och	
dusch



Veckobrev V3 
Första skolveckan har gått jättebra. Det har varit roligt att träffa alla igen och komma igång. Alla 
elever har fått nya platser både i klassrummet och i matsalen, detta har uppskattas väldigt mycket 
av barnen.  
Annars har vi påbörjat nya arbeten som ”Tema vinter” vi har pratat om begreppet ”Heartware” inför 
vår kommande vinterexpedition. Vi kommer också snart få en ny matematikbok vilket barnen 
längtar efter.  
Sedan kommer vi börja med ”tjejgrupper” och ”killgrupper” på torsdagar. Killarna är indelade i två 
grupper och tjejerna i en, varje grupp kommer träffa My (var tredje vecka) som kommer diskuterar 
och prata om kompisrelationer, hur vi kan hjälpas åt, vad man kan tänka på när man hamnar i olika 
situationer osv.  
  
Läxor: 
Denna vecka blir det läsläxa, veckans ord (skriva fina meningar)och matematikläxa. Läxan är 
mellan den 16/1- 22/1. 

Föräldramöte 21/1 och 22/1: 
Nytt för i år är att ni föräldrar får välja vilken dag ni vill/kan gå. Vill man så får man även gå på båda 
dagarna. Det som också kommer bli nytt för er föräldrar under vårterminen är SchoolSoft. Det är en 
plattform vi lärare använder (framför allt för Åk 6-9) här på skolan där vi bland annat fyller i 
närvaro, skriver omdömen osv. Tanken är att ni föräldrar i Åk F-5 framöver nu ska anmäla ert barns 
frånvaro själva i SchoolSoft. Fråga om något är oklart! 

Föräldramöte nr 1 den 21 jan 2019 i skolans matsal 
Grooming med Ulrica Rogland kl 18.30-19.30 
advokatrogland.se 
SchoolSoft skolning med Ia Husberg kl 19.30-20.30  

Föräldramöte nr 2 den 22 jan 2019 i skolans matsal 
Om droger med Pelle Olsson kl 18.30-19.30  
pelleolsson.se 
SchoolSoft skolning med Ia Husberg kl 19.30-20.30  

Kvar glömda kläder: 
Kom ihåg att ta en titt efter ”kvar glömda kläder” det finns lådor i varje byggnad så glöm inte att ta 
en titt i dem andra byggnaderna.  

Frånvaro: 
Innan vi har kommit igång med SchoolSoft så är det viktigt att ni föräldrar meddelar mig och My vid 
frånvaro av ert barn. Antingen via ett sms eller på mail. Det är även viktigt att ni meddelar Maarit 
eller Ulrika på onsdagar och fredagar då dem träffar era barn första lektionen. 

Veckans ordspråk: 
“Fast man är liten är man minst lika viktig som en stor - Nalle Puh ” 

Viktiga datum: 
21/1 Föräldramöte kl 18.30-20.30 
22/1 Föräldramöte kl 18.30-20.30 
29/1 Föräldrarådsmöte  
31/1 Vinterexpedition Åk1, mer info finns på klassens sida 

Varma hälsningar 
Linda och My

http://advokatrogland.se/
http://pelleolsson.se/

