
Veckoschema V4 
Åk 1 Ekorrar 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.15
Svenska Trivsam	skola	 Musik	

Maarit

NO	

Tema	vinter

Idrott&	Hälsa	
Inne		
Bollspel	
Ulrika

09.00 RAST 

09.30
Bild	&	slöjd	 Svenska	

Den	magiska	
kulan	-	Vv

Svenska	

Alfabetet	

Matematik	
9.30-10.00	

Kapitel	4

Matematik	

Hälften/dubbelt

10.15
Svenska	 Engelska	

Magic!1	
Home

Idrott	&	Hälsa	
Ute	

Uteaktivitet	
Ulrika

Engelska	
Pick	a	color	

11.00 LUNCH OCH RAST

12.00
Idrott	&	Hälsa	

Ute	
Uteaktivitet	
Ulrika

Matematik	

Kapitel	4

Matematik	

Kapitel	4

Matematik	

Sifferboken

Svenska	

Skoldagboken

12.45
Matematik	
13.00-13.30	
Kapitel	4

Idrott	&	Hälsa	
Teori	i	

klassrummet	
Ulrika

NO	
Tema	vinter

Högläsning	
Sagotärningar

Svenska	

Lilla	aktuellt

Läxor / Kom ihåg v 4

Idrott:Ute,	inget	
ombyte

Idrott:I	
klassrummet,	
inget	ombyte	

Läxan	lämnas	in.

Läxorna	delas	ut,	
läsläxa,	veckans	
ord,	
matematikläxa

Idrott:	Ute,	inget	
ombyte	

Idrott:	Inne,	
ombyte	och	
dusch



Veckobrev V4 
Vi har denna vecka arbetat med trivsam skola, hur gör vi för att få en skola alla trivs i, hur lär jag 
mig som bäst och vad tycker jag fungerar bra och hur gör jag i olika situationer.  
Vi har fortsatt vår arbete med ”Tema vinter” där vi gjort en tankekarta om vad vi tänker på när vi 
hör ordet vinter. Vi har sett en film om vintern som berättat lite om vad djuren gör. Arbetet 
fortsätter även denna vecka! 
  
Tjejgruppen fick denna vecka träffa My, där dem pratade om bra kompisar. Hur man kan göra i olika 
situationer, t.ex om man tycker någon har en fin tröja så kan man säga det istället för i avundsjuka 
säga att tröjan inte var fin. Det roligaste var att se att nästan alla tjejer lekte tillsammans på rasten 
och kom in jättenöjda :)  
Nästa vecka får en av killgrupperna träffa My och prata om samma saker och veckan efter det blir 
det nästa killgrupp så rullar vi på med grupperna under terminen. 

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 
OBS! Det har blivit en ändring på föreläsare denna kväll! 
Psykologisk "vaccination" - hur vi vuxna/föräldrar kan rusta våra barn för lärande, en god 
självkänsla och att bli demokratiska samhällsmedborgare. 
Ett urval av tankar, råd och reflektioner kring hur vi ur ett psykologiskt perspektiv bäst stödjer våra 
barn i deras skolgång och utveckling. En del handfasta råd, tankar från egen erfarenhet av 
psykologiskt arbete med barn och ungdomar, samt lite psykologisk teori som kan vara hjälpsam. 
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  

Sportlov på eftis och förskolan 

Vecka 8 (18-22 februari) är skolan stängd för sportlov, eftis och förskolan har öppet.  
Anmäl om ditt barn i behov av omsorg, anmäl även om ditt barn inte är i behov av omsorg.  
Anmälan till förskolan: https://goo.gl/forms/FfbQ4T3nmUbwBmyz1  
Anmälan till eftis: https://goo.gl/forms/WyODD0k3q6zZV8Bu2  

Sista anmälningsdagen är den måndagen 4 februari. 

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. 

http://pelleolsson.se/
https://goo.gl/forms/FfbQ4T3nmUbwBmyz1
https://goo.gl/forms/WyODD0k3q6zZV8Bu2


Veckans ordspråk: 

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


