
Vecka 9 med Isbjörnarna   




Om förra veckan

Matematik: Vi har nu övat mycket och har fått bra koll på vad bråk är. 

Svenska: Vi har övat på att forma bokstäver och använda hela meningar. Några 
Isbjörnar har börjat forma bunden handskrift.  

SO: Vi är nu helt färdiga med stenålder. Isbjörnarna kan så mycket och de är som 
levande uppslagsverk om stenåldern:)




Sportlov

Vecka 8 tar skolan sportlov, eftis håller öppet för de som anmält behov. Vi ses igen måndag 
vecka 9 enligt schema. 


Planeringsdag 11 mars

Måndagen den 11 mars är det planeringsdag. Vi behöver veta om ditt barn är i behov av 
omsorg, anmäl här:  https://goo.gl/forms/C4O1HX8kMBI9qM1v2. Anmäl även om ni inte är i 
behov av omsorg. Sista anmälningsdagen är 3 mars.


Ha ett fint lov!  /Sara  

Viktiga datum: v 8 sportlov, 5/3 föräldraråd, 11/3 planeringsdag,


v 12-14 Nationella prov - res inte bort under denna period.

https://goo.gl/forms/C4O1HX8kMBI9qM1v2


Isbjörnar vecka 9 

       

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 
9.15

Matematik 

Tiondelar och 
hundradelar.


s 14-15

Matematik 

En hel

s 18-19

SO 

bronsålder

Musik 

Keyboard (Roar)

Svenska 

skriva 
skoldagbok

9.15 
10.00

Bild Engelska 

words,

we read

Matematik 

taluppfattning

Matematik 

taluppfattning

Matematik 

göra klart

10.00 
10.30 R    A    S    T 

10.30 
11.30

Idrott  
ute 

snölekar

11.15 ombyte

Svenska 

skriva 
instruktion

Svenska 

Nyckeln till 
skatten

Svenska 

skriva

SO 

bronsålder

11.30 
12.30 LUNCH + RAST

12.30 
13.15

Slöjd/
Svenska 
 symaskin/
Veckans ord

SO 

bronsålder

Matematik 

problemlösning

Engelska 

workbook

SO  

Lilla Aktuellt

13.15 
13.30

Svenska/
Slöjd 

Veckans ord/ 
symaskin

ombyte ombyte Idrott 
ute 

skidåkning (stödlektion)
13.30 
14.00

Idrott 
ute 

skidåkning

Idrott 
ute 

skidåkning14.00  
14.15

läxa till 
Måndag

läxa till 
Tisdag

läxa till 
Onsdag

läxa till 
Torsdag

läxa till 
Fredag

Skoldagbok tas 
med till skolan.

Engelska 
Lyssna på, följ med 

i texten samt 
härma s 54-55. De 
14 första orden s 

55.

Svenska 
Kapitel 21 är läst 
och böckerna med 

till skolan.


Matematik 
Träna rutor s 12 

samt 16.

Svenska 
Veckans ord 

kapitel 20.


