
Järvarnas veckobrev - vecka 12 

Teater i gympasalen
På torsdag ska vi gå på teater i gympasalen. Teatern heter 
”Hör du vinden”.

Gosedjursdag
På fredag kommer vi att arbeta med och om olika 
gosedjur. Om man vill får man ta med sig ett gosedjur till 
skolan denna dag. 

Matematikdiagnos - påskrift
Efter varje kapitel i matteboken gör vi en diagnos. För att även ni föräldrar ska kunna följa era 
barns uteckling skickar vi nu hem diagnoshäftet för påskrift. Det är många elever som tycker att 
det är svårt att visa hur de tänker vid problemlösning, att skriva ner sina tankegångar även om 
man kan svaret i huvudet. Detta jobbar vi mycket med i skolan. Gå gärna igenom diagnosen 
hemma tillsammans, men ändra inget i själva häftet.

Föräldradag
Järvarnas nästa föräldradag är inplanerad fredagen den 12 april. Hör av er om ni vill besöka oss 
då. 

Viktiga datum:
12/4 Besöksdag i Järvarna.
18/4 Chickenrace 
19/4 Långfredag, både skolan och eftis är stängt. 
v. 17 Påsklov, skolan stängd men eftis är öppet.

Frånvaroanmälan
Kom ihåg att då barnen är sjuka ska ni anmäla frånvaron via SchoolSoft. Även vid läkarbesök/
tandläkarbesök ska frånvaro på SchoolSoft fyllas i, och då fyller man i del av dag och bara de
lektioner man kommer att vara borta. Ledighet ska även i fortsättningen sökas via blanketten 
som finns på hemsidan.

Hälsningar Cissi, Ulrika, Andreas och Peter 



V. 
12

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.15
09.00

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Repetition av  

kapitel 3 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Repetition av  

kapitel 3 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Repetition av  

kapitel 3 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Repetition av  

kapitel 3 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Repetition av  

kapitel 3

9.00 
9.30

Rast Rast Rast Rast

9.30 
10.15

Svenska 
Skriva instruktioner

Svenska 
Handstil

Musik Svenska/So 
Redovisningar

Idrott 
(Ute, 

ombyte) 

Lekar 

10.15 
11.00

Idrott 
(Inne, ombyte) 

Lekar 

Idrott 
(Inne, ombyte) 

Lekar 

Idrott 
(Inne, ombyte) 

Lekar 

Teater i gympasalen Svenska 
Veckans ord  
Mitt gosedjur 

11.00 
12.00

       LUNCH + RAST

12.00 
12.45

Svenska 
Skrivuppgift

No 
Mars och Jupiter

Svenska 
Veckans ord 
Äppel/Päppel 

Småslöjd/
Bild 

Garn

Svenska 
Mitt gosedjur

12.45 
13.30

Engelska 
Boy, I am hungry 



Läxor
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Alla läxor (förutom 
matematiken) delas ut.  

Läsläxa: 
Läs s. 
127-132, kapitel 23 i 
Diamantjakten och 
gör s. 25 i läxboken 

Matematik: 
Gå igenom mattediagnosen 
tillsammans. 

Veckans ord: 
fotboll, ishockey, ridning, 
simning, gymnastik, 
dragkamp, handboll, 
basketboll, tennis, orientering  

Matematik: 
Läxa i 
matteboken. 
Boken delas ut 
på onsdag/
torsdag och man 
gör så många 
sidor man orkar 
på matteormen.  

Kom ihåg att ta 
med matteboken 
tillbaka till skolan 
varje dag 
eftersom vi 
jobbar i den på 
lektionerna. 

Matematik: 
Läxa i matteboken. 
Boken delas ut på 
onsdag/torsdag 
och man gör så 
många sidor man 
orkar på 
matteormen.  

Kom ihåg att ta 
med matteboken 
tillbaka till skolan 
varje dag eftersom 
vi jobbar i den på 
lektionerna. 

Alla läxor lämnas 
in. 
Det blir även 
förhör av veckans 
ord.


